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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
=================
Από τo υπ' αριθμ. 23ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας
της 25ης Νοεμβρίου 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 451/2014.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση δημιουργίας γραφείου εθελοντισμού στο Δήμο Ορεστιάδας.
Στην Ορεστιάδα, σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 39286/2111-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους
υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα
τριάντα δύο (32), τα εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ.)
7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
29. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
31. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
10. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
18. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
20. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
28. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
30. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
32. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI

1. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο Δήμαρχoς κoς Μαυρίδης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.
Παρών ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων
καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε ο
υπάλληλος του Δήμου κ. Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Καραγιάννης
Γεώργιος αναφερόμενος στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον
Δήμαρχο Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασίλειο να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα
εξής αναλυτικά:
«Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη 1999, ο εθελοντισμός θεωρείται χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε
για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών
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ζητημάτων και είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετίζεται με κέρδος, αμοιβή ή καριέρα, αλλά
στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του συνόλου της κοινωνίας. Πρόκειται για ένα θέμα που
μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικό-οικονομικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά
μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την
ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.
Ο Δήμος Ορεστιάδας αναδεικνύοντας την έννοια του εθελοντισμού σε εργαλείο για τη
δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνίας αλληλεγγύης, προτείνει τη σύσταση Γραφείου Εθελοντισμού, το
οποίο θα λειτουργεί ως δομή και στρατηγικός κόμβος συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης,
σχεδιασμού και δράσης με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που
επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος των κατοίκων του.
Ενδεικτικά θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Την καταγραφή, χαρτογράφηση και συνεχή ενημέρωση αρχείων όλων των εθελοντικών
οργανώσεων, σωματείων, συλλόγων και λοιπών μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάθε άλλου φορέα
που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
2. Τη δημιουργία «Τράπεζας Εθελοντών», μέσω μοντέλου προσέλκυσης και αξιολόγησης των
εθελοντών, με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς δράσης, σύμφωνα με τις επιλογές
τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα
δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.
3. Τη στήριξη, τον σχεδιασμό και τη συνεργασία με φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και
υπηρεσίες του Δήμου Ορεστιάδας και της πολιτείας εντός και εκτός γεωγραφικών ορίων του Δήμου
καθώς και κάθε είδους διαρκών και αυτοτελών εθελοντικών δράσεων και προγραμμάτων σε εθνικό
και παγκόσμιο επίπεδο. Την συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς εθελοντισμού για ανταλλαγή
προγραμμάτων ή υιοθέτηση νέων δράσεων.
4.Το σχεδιασμό επικοινωνιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προσέλκυσης
εθελοντών σε συνεργασία με το Γραφεία του Δήμου και τους ιεραρχικά ανώτερους ΟΤΑ της χώρας
και του εξωτερικού.
5. Την επιμέλεια ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση αλλά και των ήδη
εθελοντών, για ένταξη, συνεργασία και συνέργεια σε εθελοντικές δράσεις μέσω ενημερωτικών
εντύπων, ανακοινώσεων και λοιπών, ενεργειών προβολής από το δικτυακό τόπο του Δήμου
Ορεστιάδας και κάθε άλλο πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο.
6. Το σχεδιασμό εξειδικευμένης και συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των εθελοντών και
εκπαιδευτών.
7. Τη μελέτη – καταγραφή των λειτουργικών αναγκών του γραφείου και των επιμέρους
προγραμμάτων και την εισήγηση για την προμήθεια υλικών ή την εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται
για την υλοποίηση των εγκεκριμένων εθελοντικών δράσεων.
Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Ορεστιάδας θα ανήκει στο Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2364/24-10-2011 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και θα λειτουργεί στο Δημοτικό
Κατάστημα Ορεστιάδας (Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα).
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.
στο Γραφείο Εθελοντισμού και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά μέσω
του site του Δήμου στο www.orestiada.gr.
Στο υπόδειγμα της αίτησης εθελοντή/ντριας, το οποίο επισυνάπτεται αναφέρονται και οι
προτεινόμενες θεματικές ενότητες συμμετοχής.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την έγκριση δημιουργίας γραφείου εθελοντισμού στο Δήμο
Ορεστιάδας.»
Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Δημάρχου και την κείμενη νομοθεσία, με ψήφους 28 έναντι 3
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
==================
1.

Εγκρίνει την δημιουργία γραφείου εθελοντισμού στο Δήμο Ορεστιάδας.
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Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκουγκουσκίδου και Γκατζίδης διότι όπως
δήλωσαν στην διαλογική συζήτηση υποκρύπτεται μια προσπάθεια οι εργαζόμενοι
να
αντικατασταθούν από εθελοντές. Επίσης το κενό που υπάρχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν
πρέπει να το καλύψει ο εθελοντισμός.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παντσίδης δήλωσε παρών διότι θεωρεί την εισήγηση ελλιπής.
Κατά την διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Τζιώρτας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 451/2014.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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