ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης/19-04-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 30/2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση καταγραφής συνεδρίασης Δημοτικών Συμβουλίων σε
ψηφιακά μέσα και απευθείας μετάδοση τους σε διαδικτυακή
πλατφόρμα.

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, 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. 1263/14-04-2021 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 -14- μέλη και ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Απόντες
Μαλλού Βάϊα
1 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Αγγέλης Δημήτριος
2 Μανώλας Αριστείδης
Αχίλλας Γεώργιος
3 Γκαμπράνη Ειρήνη
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Καμκούτης Θωμάς
Κουκόλη Σοφία
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Τράντα Ιωάννα
Τσέγκος Νικόλαος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος [Αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν την έναρξη
συζήτησης των θεμάτων ]
Παπαδημητρίου Ζήνων [Αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν την έναρξη
συζήτησης των θεμάτων ]
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Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
1 Κουκάλης Ζήνων
2 Τζάτσου Βάϊα
2 Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μύρος Δημήτριος
3 Μυλωνά Κατίνα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τέτος Νικόλαος, κ. Παπαδημητρίου Ζήνων,
δήλωσαν παρόντες και αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των
θεμάτων διαμαρτυρόμενοι για το ότι δεν ενημερώθηκαν και δεν κλήθηκαν να
συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, η οποία πραγματοποιήθηκε
στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Απριλίου 2021. Συγκεκριμένα ο κ.
Τέτος

ανέφερε,

ότι

θεωρεί

την

παρουσία

τουλάχιστον

των

επικεφαλείς

των

παρατάξεων της αντιπολίτευσης απαραίτητη και χρήσιμη, πολύ δε περισσότερο όταν
στη συνάντηση αυτή πέραν των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής συμμετείχαν
καταστηματάρχες και πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου.
Επίσης ο κ. Τέτος τόνισε, ότι πέραν της ουσιαστικής συμβολής μέσω
προτάσεων η παρουσία της αντιπολίτευσης ήταν επιβεβλημένη στο πλαίσιο καλής
συνεργασίας των Δημοτικών Παρατάξεων.
Ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε, ότι αποχωρεί διαμαρτυρόμενος για τον ίδιο
λόγο, ενώ επέκρινε και την επιλογή να γίνει συνάντηση σε περίοδο πανδημίας δια
ζώσης με τη συμμετοχή και ατόμων από άλλες και επιβαρυμένες επιδημιολογικά
περιοχές.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η
Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Στο

πλαίσιο

τήρησης

των

μέτρων

προστασίας

από

την

πανδημία

οι

συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και
βιντεοσκοπούνται

για

μαγνητοσκοπημένες)

λόγους
σε

προβολής

μέσα

μαζικής

της

εκδήλωσης

(είτε

απευθείας,

είτε

ενημέρωσης/επικοινωνίας/διαδικτυακές

πλατφόρμες.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(2016/679/ΕΕ) και στην Εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) η είσοδος του φυσικού
προσώπου είτε ως φυσική παρουσία στους χώρους της εκδήλωσης είτε η συμμετοχή
του διαδικτυακά με χρήση πολυμέσων, αφού πρώτα ενημερωθεί σχετικά, λαμβάνεται
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ως συγκατάθεσή του, και επομένως αιτιολογείται η πρώτη καταγραφή. Φυσικά ο
καθένας μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του ανά πάσα στιγμή και να ζητήσει
σχετική προστασία (στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του υποκειμένου για ενημέρωση,
διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
2016/679/ΕΕ και στο νόμο 4624/2019.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού
να εγκρίνει την βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων και την προβολή τους είτε
απευθείας, είτε μαγνητοσκοπημένες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ιστοσελίδα του
Δήμου) και διαδικτυακές πλατφόρμες.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων και την προβολή τους είτε
απευθείας, είτε μαγνητοσκοπημένες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ιστοσελίδα του
Δήμου) και διαδικτυακές πλατφόρμες.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 20 Απριλίου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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