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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πρακηικό ηης 13ης / 07.08.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης
ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας
Αριθμός Απόθαζης: 84/2020
Θέμα 9ο: ύζηαζη Δθελονηικής Ομάδας Γήμοσ Βέλοσ- Βότας.
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα
και ώρα

7η Ασγούζηοσ έηοσς 2020 ημέρα Παραζκεσή

21:00 ζπλεδξίαζε δηα δώζεο, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ , ην Γεκνηηθό

Σπκβνύιην Βέινπ

Βόραο ζε ζπλεδξίαζε ηαθηηθή , ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση. 6087/03.08.2020 (Ορθ. Δπαν.) έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.
3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ζε θάζε έλα Γεκνηηθό Σύκβνπιν θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν
θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, ν νπνίνο παξαβξέζεθε.
Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λόκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ, παξαβξέζεθαλ παξόληα 25 θαη νλνκαζηηθά νη :
Παρόληες

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος
2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος
3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος
4. Ράπηες Θεόδωρος
5. Σρωγάδες Βαζίιεηος
6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος
7. Μαζηοράθος Άγγειος
8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος
9. Ρόδος Νηθόιαος
10. Καιιίρε Μαρία
11. Γαιεβίγθας Γεώργηος
12. ηάτος Αλδρέας
13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος
14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ.
15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ.
16. Ραταληώηες Νηθόιαος
17. Γεκεηρίοσ Μαρία
18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες
19. Ληάθος Μηταήι
20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος
21. Βοσδούρες Νηθόιαος
22. Κακπίηες Γεώργηος
23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες
24. Καραθωηηάς Γεώργηος
25. Μπηηζάθοσ Αζπαζία

Απόληες
1.- Παληαδής Παλαγηώηες
2.- Περρής Νηθόιαος
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 9ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά πνπ
αθνξά ζηελ ζύζηαζε Δζεινληηθήο Οκάδαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε
ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη όπσο παξαθάησ:
Δζεινληήο είλαη ν πνιίηεο εθείλνο πνπ πξνζθέξεη αληδηνηειώο ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ ή ηε γλώζε ηνπ γηα
ρξήζηκεο δξάζεηο πξνο όθεινο άιιωλ, ρωξίο λα πεξηκέλεη αληάιιαγκα. Με απηή ηελ έλλνηα ν εζεινληηζκόο
ηαπηίδεηαη κε ηε θηιαλζξωπία, όπωο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ θιαζηθή επνρή θπξίωο γηα λα απνδώζεη κηα
θαηλνύξγηα αξεηή, ηελ αγάπε γηα ην ζπλάλζξωπν. Όζν όκωο θαη αλ επηδηώρζεθε από όινπο λα ηαπηηζηνύλ νη δύν
έλλνηεο, ν εζεινληηζκόο ζπλερίδεη λα εκπλέεη πεξηζζόηεξν, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ θπξηαξρεί ν αηνκηθηζκόο.
ην πιαίζην απηό εηζεγνύκαζηε ηε ζύζηαζε Δζεινληηθήο Οκάδαο ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο.
θνπόο ηεο Οκάδαο ζα είλαη, γεληθώο ε αλάπηπμε ηεο εζεινληηθήο δξάζεο, πλεύκαηνο αιιειεγγύεο θαη ελ γέλεη
δξάζεο πνπ δηέπεηαη από αιηξνπηζηηθά, θηιαλζξωπηθά, αηζζήκαηα, πξνζθνξά πξνο ην θνηλωληθό ζύλνιν.
Η Γεκνηηθή Δζεινληηθή Οκάδα ζα πξνζθέξεη εζεινληηθά, δηα κέζνπ ηωλ κειώλ ηεο, ππεξεζίεο ζε δηάθνξνπο
ηνκείο όπωο ε θνηλωληθή πξνζηαζία θαη αιιειεγγύε, ε πνιηηηθή πξνζηαζία, o θαζαξηζκόο παξαιηώλ θαη
θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ θαη γεληθόηεξα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ.
Οη αξρέο ηνπ εζεινληηζκνύ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ κε επζύλε ηωλ αξκόδηωλ νξγάλωλ ζε θάζε Γήκν ζύκθωλα κε
ηελ πεξίπη.γ' ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 214 ηνπ Ν.3463/06.
Σα ζπκβνύιηα δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήηωλ πξνωζνύλ ηνλ εζεινληηζκό θαη ζπλεξγάδνληαη κε νκάδεο
εζεινληώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ αλαγθώλ ηωλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήηωλ αληίζηνηρα ζύκθωλα κε ην
άξζξν 83 παξ.3 θαη ην άξζξν 84 παξ.5 ηνπ Ν.3852/2010.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ
ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ ΑΝΝΙΒΑ

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Γ.Σ. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ





ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ,



ηελ πεξίπη.γ' ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 214 ηνπ Ν.3463/06



ην άξζξν 83 παξ.3 θαη ην άξζξν 84 παξ.5 ηνπ Ν.3852/2010



ην όθεινο πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο από ηελ ιεηηνπξγία Δζεινληηθήο Οκάδαο

ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεύκαηνο αιιειεγγύεο κέζσ ηεο πξνζθνξάο πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν ησλ
ζπκκεηερόλησλ εζεινληώλ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Σπζηήλεη Οκάδα Δζεινληώλ ζην Γήκν Βέινπ-Βόραο κε ηελ Δπσλπκία «ώμα Δθελονηών Γήμοσ
Βέλοσ- Βότας».
Β. Υπεύζπλνο ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ νξίδεηαη ε δεκνηηθή ζύκβνπινο θα Καιιίξε Μαξία, Πξόεδξνο ηνπ
ΝΠΓΓ «ΑΝΔΛΙΞΗ».
Γ. Μέιε ηεο νκάδαο εζεινληώλ κπνξεί λα είλαη όζνη θάηνηθνη θαη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ επηζπκνύλ θαη
ππνβάιινπλ αίηεζε, έπεηηα από εθδήισζε ελδηαθέξνληνο πνπ ζα δεκνζηεπηεί. Γηα ην ζθνπό ηεο
παξνύζαο ζα δεκηνπξγεζεί κεηξών εζεινληώλ ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία όζσλ
ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ εζεινληηθή νκάδα.
Γ. Έδξα ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ είλαη ηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο.
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Δ. Σθνπόο ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο είλαη ε παξνρή, δηα κέζνπ ησλ κειώλ ηεο,
ππεξεζηώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο όπσο ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη αιιειεγγύε, ε πνιηηηθή πξνζηαζία, o
θαζαξηζκόο παξαιηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη γεληθόηεξα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ.
Σ. Ο Γήκνο Βέινπ- Βόραο δεζκεύεηαη λα ζπλδξάκεη κε όζα κέζα δηαζέηεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
ηεο Οκάδαο Δζεινληώλ.
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ. 84/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
O Πξόεδξνο

Τα Μέιε
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ
ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ
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