
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Από το πρακτικό της 2ης/25-01-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 5/2022 

ΘΕΜΑ: 

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου 
Βελβεντού για την συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών 
Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων  (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. 
Κοζάνης. 

Στο Βελβεντό, σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00, τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης 
(MicrosoftΤeams), σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν. 
4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 
και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 219/20-01-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι: 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος  Θεοχαροπούλου Ελευθερία 

2 Αγγέλης Δημήτριος   

3 Αχίλλας Γεώργιος   

4 Γκίκας Ιωάννης   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Ζορζοβίλης Ζήνων   

7 Καμκούτης Θωμάς   

8 Κουκόλη Σοφία   

9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   

10 Τράντα Ιωάννα   



11 Τσέγκος Νικόλαος   

12 Τσιτσιόκας Νικόλαος   

13 Τέτος Νικόλαος   

14 Μανώλας Αριστείδης   

15 Παπαδημητρίου Ζήνων   

16 Γκαμπράνη Ειρήνη   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

Παρόντες                                                          Απόντες 

1

 

Αθανασόπουλος Αθανάσιος  Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 

2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής  Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

Παρόντες                                                          Απόντες 

1 Μυλωνά Κατίνα  Τζάτσου Βάια 

2   Μύρος Δημήτριος 

3   Ζυγανιτίδου Ειρήνη 

4   Κουκάλης Ζήνων 

5   Παπανδρίτσα Μαρία 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του 
Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η Πρόεδρος κα Μαλλού Βάϊα συνέχισε με το 3ο θέμα της συνεδρίασης, το 
οποίο είχε αποσταλεί στους συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
εισήχθη ως έκτακτο θέμα, δίνοντας τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Στεργίου, ο οποίος 
προχώρησε στην εισήγηση του ως εξής:  

Η Διεύθυνση Δασών Κοζάνης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με το 
αριθμ. 4439/18-01-2022 έγγραφό της, ζητά από τον Δήμο τα στοιχεία των 
εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση 
Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων 
(Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Κοζάνης. 

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 της αριθμ. 151344/165/18-01-2017 
(ΦΕΚ 206/30-01-2017/τ.Β') απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 4 της αριθμ. 
169774/2784/10-05-2018 (ΦΕΚ 2004/04-06-2018/τ.Β΄), η Διεύθυνση Δασών 
κάθε Νομού υποχρεούται κάθε 2 έτη να συστήνει - μη αμειβόμενες-
Συμβουλευτικές Επιτροπές Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.), που θα 
αποτελείται από: 

· εκπρόσωπο την τοπικής δασικής υπηρεσίας, 
· εκπρόσωπο του οικείου ΟΤΑ α' και β' βαθμού, 
· εκπροσώπους ορειβατικών συλλόγων, σωματείων, εν δυνάμει δικαιούχους 

κατά το άρθρο 13 και  
· ενδεχομένως άλλων σχετικών φορέων της περιοχής (π.χ. εκπροσώπους 

ΑμεΑ). 



 Οι Δ/νσεις Δασών των Νομών μπορούν να συστήνουν περισσότερες 
Σ.Ε.Π.Ο.Δ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους ανά Δασαρχείο, ή ακόμη και ανά 
Δασονομείο στην περίπτωση που πρόκειται για Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων. 
Στην εκάστοτε Επιτροπή θα συμμετέχει εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ, δηλαδή του 
ΟΤΑ, όπου έχει έδρα το Δασαρχείο ή το Δασονομείο. Επειδή στην περιοχή 
αρμοδιότητας ενός Δασαρχείου ή Δασονομείου υπάρχουν περισσότεροι Δήμοι, 
όταν πρόκειται να συνεδριάζει η Σ.Ε.Π.Ο.Δ, υπάρχει δυνατότητα -κατόπιν 
πρόσκλησης- να συμμετέχουν εκπρόσωποι και άλλων ΟΤΑ ως παρατηρητές, οι 
οποίοι θα συνεισφέρουν στο έργο της  Επιτροπής. Σε καμία περίπτωση δεν 
συστήνεται μία Σ.Ε.Π.Ο.Δ ανά Δήμο. 
 Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορειβατικών Δραστηριοτήτων 
(Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) είναι: 
α) Η εξέταση των αναγκών συντήρησης για τα υφιστάμενα μονοπάτια. Αυτά τα 
στοιχεία δύναται να συλλέγονται κατόπιν αυτοψιών, επιβεβαιωμένων 
πληροφοριών χρηστών καθώς και προτάσεων ή αιτημάτων χρηστών των 
μονοπατιών ή υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα οποία θα 
κατατίθενται στην αρμόδια Δ/νση Δασών του Νομού, προκειμένου να εξετάζονται 
από τη Σ.Ε.Π.Ο.Δ.  
β) Η εξέταση προτάσεων για ένταξη νέων μονοπατιών στο δίκτυο. 
γ) Η γνωμοδότηση επί των υποβληθέντων μελετών διάνοιξης ή συντήρησης 
μονοπατιών. 
δ) Η προεκτίμηση της οικονομικής δαπάνης ανάλογα με τις εργασίες συντήρησης ή 
κατασκευής. 
ε) Η προβολή των υφιστάμενων ορειβατικών μονοπατιών. 
Η Σ.Ε.Π.Ο.Δ οφείλει να παρέχει την αρωγή της για τα θέματα αυτά προς την οικεία 
Δ/νση Δασών του Νομού.  

Με την υπ. αριθμ. 89/2019  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βελβεντού, ορίστηκαν στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών 
Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) περιοχής ευθύνης Δ/νσης Δασών Κοζάνης, ως 
τακτικός εκπρόσωπος ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Καμκούτης Θωμάς και ως 
αναπληρωτής ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, κ. 
Αθανασόπουλος Αθανάσιος. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ορίσει εκ νέου τακτικό και 
αναπληρωματικό μέλος για την συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών 
Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων  (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Κοζάνης,  
λαμβάνοντας υπόψη : 
· την παρ.1 του άρθρου 15 της αριθμ. 151344/165/18-01-2017 (ΦΕΚ 
206/30-01-2017/τ.Β') απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 4 της αριθμ. 169774/2784/10-
05-2018 (ΦΕΚ 2004/04-06-2018/τ.Β΄) 
· το αριθμ. 4439/18-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνση Δασών Κοζάνης,  
 Ως τακτικός εκπρόσωπος του Δήμου Βελβεντού για τη συγκρότηση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων 
(Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) περιοχής ευθύνης Δ/νσης Δασών Κοζάνης, προτείνεται να οριστεί εκ 
νέου ο Αντιδήμαρχος, κ. Καμκούτης Θωμάς και ως αναπληρωματικός 
εκπρόσωπος ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, κ. 
Αθανασόπουλος Αθανάσιος.  
Καλείται το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 



Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του 
Δημάρχου και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο 
θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft 
Teams). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει ως τακτικό εκπρόσωπο του Δήμου Βελβεντού για τη συγκρότηση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων 
(Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Δασών Κοζάνης, τον  Αντιδημάρχο, κ. 
Καμκούτη Θωμά και ως αναπληρωματικό του τον Πρόεδρο του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Βελβεντού, κ. Αθανασόπουλο Αθανάσιο. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2022. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

(σφραγίδα – υπογραφή)          (υπογραφές)   

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 26 Ιανουαρίου 2022 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 

 

Μαλλού Βάϊα 
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