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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης/16-03-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 19/2021 

ΘΕΜΑ: 
Παροχή Βοήθειας στους σεισμόπληκτους Δήμων Ελασσόνας και 
Τυρνάβου 

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη, 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. 792/12-03-2021 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   



2 

 

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

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 4ο θέμα η Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 
Ο ισχυρός σεισμός στην Π.Ε. Λάρισας στις 3 Μαρτίου και η ακόλουθη έντονη 

μετασεισμική δραστηριότητα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα κυρίως στους Δήμους 
Τυρνάβου και Ελασσόνας. Ως Δήμος οφείλουμε να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια 
στους σεισμόπληκτους των δυο Δήμων και να κινητοποιήσουμε τους φορείς και τους 
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, αλλά και τους πολίτες που 
επιθυμούν να προσφέρουν.  

Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Αντιδήμαρχο της περιοχής, οι κυριότερες 
ανάγκες αφορούν στα βασικά είδη διατροφής, σε εμφιαλωμένο νερό και σε ατομικά 
είδη υγιεινής.  
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η οργάνωση άμεσης αποστολής βοήθειας 
συγκεντρώνοντας:  
-Εμφιαλωμένα νερά σε μεγάλες συσκευασίες  
-Χυμοί ατομικοί 
-Γάλατα μακράς διαρκείας-Σοκολατούχα γάλατα.  
-Κονσέρβες  
-Μπισκότα, κριτσίνια, τσουρεκάκια, κρουασάν-Φρυγανιές & παξιμάδια  
-Κλινοσκεπάσματα (Κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια, παπλώματα) 
-Είδη ατομικής υγιεινής (χαρτί υγείας, υγρά & απλά χαρτομάντιλα, απολυμαντικά, 
καθαριστικά κλπ.).  
Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί και συλλέγουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων καθώς και 
εκκλησιαστικοί φορείς, οπότε προτείνεται σε πρώτη φάση ο Δήμος να συνδράμει με τα 
δικά του μέσα στην ολοκλήρωση της αποστολής, όσων ειδών ήδη συγκεντρώνονται.  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κος Τέτος 
Νικόλαος ανέφερε, ότι ενδεχομένως οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν πληγεί να έχουν ανάγκη 
και από τεχνική ή άλλου είδους βοήθεια, οπότε θα μπορούσε ο Δήμος να έρθει σε 
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επαφή με τις αντίστοιχες Δημοτικές Αρχές και να διερευνήσει τις πραγματικές 
ανάγκες, έτσι ώστε συντονιστεί και να παρασχεθεί η αντίστοιχη υποστήριξη.    

 
Ο Δήμαρχος, κος Στεργίου ανέφερε, ότι ο Δήμος θα αναλάβει την μεταφορά των 
ειδών που θα συγκεντρωθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές, οργανώνοντας ειδική 
αποστολή και θα επικοινωνήσει με τη Δημοτική Αρχή της περιοχής για συγκεκριμένες 
ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν και σε τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση της 
έκτακτης κατάστασης. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση της Προέδρου και τη συζήτηση 
που ακολούθησε,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους των Δήμων Ελασσόνας 
και Τυρνάβου αρχικά με την μεταφορά των αγαθών που θα συγκεντρωθούν από τις 
πρωτοβουλίες φορέων, οι οποίες ήδη είναι σε εξέλιξη, οργανώνοντας ειδική 
αποστολή, ενώ θα συνεχίσει να είναι σε επικοινωνία με τις Δημοτικές Αρχές των 
σεισμόπληκτων περιοχών για παροχή βοήθειας στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες 
τους. 
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2021. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 17 Μαρτίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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