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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 2ης/14-01-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 3/2021 

ΘΕΜΑ: Ονοματοδοσία πλατείας «Ζήνωνος Λουίζη»  

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 
21:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και 
μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 
(παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 39/08-01-2021 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 -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
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Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                             Απόντες                              
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος 1 Κουκάλης Ζήνων 
2 Μυλωνά Κατίνα 2 Παπανδρίτσα Μαρία 
3 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
4 Τζάτσου Βάϊα   
5 Μύρος Δημήτριος   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                         Απόντες                                  
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η 

Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα 
εξής: 

Στην ιστορία του τόπου μας ένα τεράστιο κεφάλαιο αποτελούν οι Βελβεντινοί, οι 
οποίοι μετανάστευσαν σε διάφορες χώρες, και εκεί διέπρεψαν στον επιχειρηματικό ή 
επιστημονικό τομέα κάνοντας μας υπερήφανους. Ανεξάρτητα από το πόσο μακριά 
είχαν βρεθεί, συνήθως λόγω ανάγκης και «κυνηγώντας» το όνειρο μιας καλύτερης 
ζωής, ποτέ δεν ξέχασαν τη γενέθλια γη. Απόδειξη της αγάπης τους για τον τόπο είναι 
η αμέριστη βοήθειά τους όπου και όποτε χρειάστηκε, γεγονός που πιστοποιούν μια 
σειρά από έργα που υπάρχουν στον οικισμό του Βελβεντού και υλοποιήθηκαν (και) με 
τη δική τους ηθική και υλική συνεισφορά. 

Μεταξύ αυτών και ο Ζήνων Λουίζης, ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας ΗΠΑ, 
αγαπητός και τακτικός επισκέπτης στο Βελβεντό έως και τον πρόσφατο θάνατό του 
στις 8/6/2019. Ένας άνθρωπος, με βαθιά αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους 
του, με συνεχή ανησυχία για την πρόοδο και το μέλλον του Βελβεντού και με 
αδιαπραγμάτευτη διάθεση προσφοράς είτε επρόκειτο για εκκλησίες, είτε για άλλα έργα 
είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις συμπολιτών μας. 

Ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας και διαχρονικής του προσφοράς 
προτείνουμε η γνωστή έως σήμερα πλατεία που υπάρχει στην συμβολή των οδών 
Νικολάου Φυλακτού και Βυζαντίου, στον χώρο που φιλοξενεί το παραδοσιακό πηγάδι 
«Καστανάρα» και μέχρι σήμερα δεν φέρει κάποια ονομασία, να ονομαστεί «Πλατεία 
Ζήνωνα Λουίζη».  

Η επιλογή του σημείου για την απόδοση τιμής στον σημαντικό αυτόν άνθρωπο 
γίνεται τόσο λόγω της γειτνίασης με την οικία του, όσο και λόγω της συμβολής του 
εκλιπόντος στην αναβίωση του λαϊκού δρώμενου του Φανού, που κάθε χρόνο γίνεται 
στη συγκεκριμένη γειτονιά. 

Για το θέμα αυτό υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Βελβεντού με την 20/2020 απόφασή του που επισυνάπτεται στην εισήγηση του 
θέματος.  
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, αφού έλαβε υπόψη 

την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως 
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα κα τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά (μέσω 
zoom), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ονομασία της πλατείας που υπάρχει στην συμβολή των οδών 
Νικολάου Φυλακτού και Βυζαντίου, στον χώρο που φιλοξενεί το παραδοσιακό πηγάδι 
«Καστανάρα», σε «Πλατεία Ζήνωνα Λουίζη».  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2021. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 15 Ιανουαρίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 
 

 
 

Βάϊα Μαλλού 
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