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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 5ης/19-02-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 15/2021 

ΘΕΜΑ: 
. Έγκριση ψηφίσματος Κοινοτήτων ενόψει κατάθεσης Νομοσχεδίου 

του Υπουργείου Εσωτερικών  

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 20:00, 
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 αριθμ. πρωτ. 485/15-02-2021 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 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 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
15 Μανώλας Αριστείδης   
16 Παπαδημητρίου Ζήνων   
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17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                         Απόντες                                  
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού 1 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
  2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
  3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                             Απόντες                              
1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μυλωνά Κατίνα   
4 Μύρος Δημήτριος   
5 Παπανδρίτσα Μαρία   
6 Τζάτσου Βάϊα   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 9ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος 
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Από το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου και τον Πρόεδρό του, κο Προκόπη Σινάνη, λάβαμε 
το ψήφισμα, το οποίο σας έχει αποσταλεί και συντάχθηκε ενόψει της κατάθεσης του 
σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο σχέδιο 
αυτό εξ΄όσων πληροφορούμαστε έως τώρα, προβλέπονται εκτεταμένες αλλαγές, οι 
οποίες πλήττουν μεταξύ άλλων την λειτουργία των Κοινοτήτων έως και καταργούν 
εντελώς τις Κοινότητες ως αυτοδιοικητικές οντότητες. Ως Δήμος οφείλουμε να 
εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε μια τέτοια προοπτική και σας καλώ να εγκρίνετε το 
ψήφισμα.   
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, έθεσε τις απόψεις στην 
πρόταση του Δημάρχου, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά 
(μέσω Microsoft Teams), και 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος , ως κατωτέρω: 
 

Ψήφισμα Κοινοτήτων  

για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Tοπική Aυτοδιοίκηση 
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Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α΄ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη - όσο απομακρυσμένη 
και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου -  είναι ο θεσμός του Συμβουλίου 
Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί 
Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις 
ανάγκες των συμπολιτών τους.  
 
Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και 
οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο 
θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε 
τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, 
περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές 
δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, 
Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις 
οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.  
 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του 
Υπουργείο Εσωτερικών και της Κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει 
προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, 
αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.  
 
Η κατάργηση Κοινοτήτων, οι συγχωνεύσεις τους και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων 
στις έδρες των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή 
των κατοίκων στην επαρχία και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η 
απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά 
συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή. Ο ενεργός 
πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία αποδεκατίζεται από πόρους και  ανθρώπινο 
δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!  
 
Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον 
οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:  
Συμμετοχή στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου 
Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες 
Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας 
Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης 
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Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στο τοπικό τύπο, να κατατεθεί ενώπιον του 
Δημοτικού Συμβουλίου με αίτημα να εκδοθεί και από αυτό αντίστοιχο ψήφισμα 
υποστήριξης του θεσμού των Κοινοτήτων, να σταλεί στους Βουλευτές του νομού και 
στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2021. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 22 Φεβρουαρίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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