ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ο

Από το πρακτικό 2 της συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆έλτα.
Αριθ. Απόφ. 5/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση αποδοχής της ένταξης του ∆ήµου
∆έλτα, ως εταίρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 207
- 2013» µε τίτλο «ACTIONS PROMOTING HEALTH
ACCESS & PROTECTION OF ROMA POPULATION
/ ROMA ALERT !».
Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο σήµερα την 3η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00΄ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ύστερα από την αριθ. 2407/28-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε
σε όλα τα µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα τρία (33), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
1. ∆αλακούρας Θεόδωρος
18. Παπάς Αθανάσιος
19. Κοµκούδης Αθανάσιος
2. Τσιφλιτζής Χρυσόστοµος
20. Μοσχούδης ∆ηµήτριος
3. Ζήσης Ιωάννης
21. Σταµατάκης Σπυρίδων
4. Κηπουρός ∆ηµόκριτος
22. Τατατζικίδης Αντώνιος
5. Αποστόλου Παναγιώτης
23. ∆ιαµαντή - Κοσµίδου Ελένη
6. Καστελιάνος Πέτρος
7. Στεργίδου - Ρουσοµάνη Ευαγγελία 24. Αντωνιάδης Αντώνιος
8. Βαφειάδου Ελένη
25. Βακαλίδης Κωνσταντίνος
26. ∆ήµου Ιωάννης
9. Σβήρκου - Μεσσιάρη Κοκώνα
27. Ουζούνης Γρηγόριος
10. Γλώσσης Γεώργιος
11. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης
28. Ζακαλκάς ∆ηµήτριος
12. Τσιλιµίγκρα Αναστασία
29. Γκλαβέρης Θεόδωρος
30. Βουδούρης Κωνσταντίνος
13. Καµαριώτης Εµµανουήλ
31. Καµπούτα ∆ήµητρα
14. Ελευθερόπουλος Στέφανος
15. Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος
32. Πετρίδης Ανέστης
16. Τσοµπάνος Χρήστος
33. Λασιόπουλος Αθανάσιος
17. Γιάτσογλου Μαρία
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι :
1. Τσιαούσης Βασίλειος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού.
2. Τσάλης Νικόλαος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιαβατών.
3. Νταλαράς Σταύρος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου.
4. Κατούνας Βασίλειος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Κυµίνων.
5. Ελευθεριάδης Γεώργιος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μαγνησίας.
6. Σουµπάρας Παναγιώτης, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μαλγάρων.
7. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Σίνδου.
8. Κανάκας Απόστολος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Χαλάστρας.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βραχιάς κ. Βέρρος Αναστάσιος δεν παρέστη στη
συνεδρίαση, αν και νόµιµα προσκλήθηκε.
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος κ. Γιουτίκας Νικόλαος.
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του ∆ήµου Σουρουπίδης Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. ∆αλακούρας Θεόδωρος εισηγούµενος το 2ο εκτός
ηµερησίας διάταξης θέµα, είπε :
Ζητώ εκτός ηµερησίας διάταξης, τη συζήτηση του θέµατος για την έγκριση αποδοχής της ένταξης
του ∆ήµου ∆έλτα, ως εταίρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία 207 - 2013» µε τίτλο «ACTIONS PROMOTING HEALTH ACCESS & PROTECTION
OF ROMA POPULATION / ROMA ALERT !», ως κατεπείγον. Ο λόγος της συζήτησης του
θέµατος είναι ότι θα πρέπει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να απαντήσουµε στην διαχειριστική
αρχή του προγράµµατος σχετικά.

Το δηµοτικό συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του θέµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε :
Με την υπ΄ αριθ. 418/2009 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ∆ήµου Εχεδώρου είχε εγκριθεί η
υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου και η συµµετοχή του ∆ήµου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013» στην πράξη «ACTIONS PROMOTING

HEALTH ACCESS & PROTECTION OF ROMA POPULATION / ROMA ALERT!»
Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 80/14-1-2011 έγγραφο της «ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», επικεφαλής εταίρου
του προγράµµατος, η ανωτέρω πρόταση που υποβλήθηκε στο πρόγραµµα, εγκρίθηκε προς
χρηµατοδότηση από την Τεχνική Γραµµατεία του προγράµµατος µετά από σχετική συνεδρίαση
στη Σόφια στις 9-12-2010.
Εταίροι στο πρόγραµµα είναι :
• ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ , επικεφαλής εταίρος.
• ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ
• ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
• ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ HASKOVO ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.
• Μ.Κ.Ο. TOLEFANCE AND MUTUAL AID FOUNDATION ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Το πρόγραµµα είναι οργανωµένο σε 5 δράσεις :
1. ∆ιαχείριση και συντονισµός του προγράµµατος.
2. ∆ηµοσιότητα του προγράµµατος.
3. Σχέδιο δράσης για την υποστήριξη των θεµάτων Υγείας τον Ροµά.
4. Προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
5. Εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος για την προώθηση των Ροµά στο σύστηµα Υγείας σε
όλους τους οικισµούς.
Κεντρική ιδέα του προγράµµατος είναι η διασφάλιση του δικαιώµατος πρόσβασης στις υπηρεσίες
Υγείας ως όρος φυσικής επιβίωσης και στοιχειώδης προϋπόθεση κοινωνικής ένταξης για τους
Πολίτες Τσιγγάνικης καταγωγής στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία.
Το πρόγραµµα “ROMA ALERT” µε σκοπό την παραγωγή θετικού έργου στην προοπτική της
κοινωνικής ένταξης των πολιτών Τσιγγάνικης καταγωγής στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία έχει
διπλό στόχο :
Να εκπαιδεύσει τους Ροµά των δύο χωρών στη σηµασία της πρόσβασής τους στο ∆ηµόσιο
Σύστηµα Υγείας και στη σωστή χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται.
Να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας, ώστε
να αντιµετωπίζουν ορθά και αποτελεσµατικά τους Τσιγγάνικους πληθυσµούς που προσέρχονται
σε αυτό.
Το πρόγραµµα αναγνωρίζει ως την πλέον εύθραυστη πληθυσµιακή οµάδα τις γυναίκες και τα
παιδιά και προτείνει δράσει πληροφόρησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης καθώς και πρόληψης µέσα
από τακτικού ιατρικούς ελέγχους.
Με τη σηµερινή µας απόφαση θα πρέπει να αποδεχθούµε την έγκριση της ένταξης του ∆ήµου
∆έλτα, ως εταίρου στο πρόγραµµα και να ορίσουµε εκπρόσωπο του ∆ήµου µας ως αρµόδιο
πρόσωπο επικοινωνίας και συντονισµού των υποχρεώσεών µας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αποδοχή της ένταξης του ∆ήµου ∆έλτα, ως εταίρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 207 - 2013» µε τίτλο «ACTIONS PROMOTING
HEALTH ACCESS & PROTECTION OF ROMA POPULATION / ROMA ALERT!», και την
υλοποίηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραµµα αυτό.
2. Ορίζει ως αρµόδιο πρόσωπο επικοινωνίας και συντονισµού των υποχρεώσεων του ∆ήµου
∆έλτα µε τον επικεφαλής εταίρο, τον κ. Μυλώση Νικόλαο.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 5/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΟΥΡΟΥΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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