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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης/28-06-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 46 /2021 

ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων  Δημοτικής Αρχής  2019-2020 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 21:00, 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε  ειδική και μέσω 
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) άρθρου 217  του ν. 3463/2006, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 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. 1898/15-06-2021 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: 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Τέτος Νικόλαος 
2 Αγγέλης Δημήτριος 2 Παπαδημητρίου Ζήνων 
3 Αχίλλας Γεώργιος 3 Μανώλας Αριστείδης 
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 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
14 Γκαμπράνη Ειρήνη   
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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 2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                             Απόντες                              
  1 Μύρος Δημήτριος 
  2 Μυλωνά Κατίνα 
  3 Τζάτσου Βάϊα 
  4 Κουκάλης Ζήνων 
  5 Παπανδρίτσα Μαρία 
  6 Ζυγανιτίδου Ειρήνη 

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

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το  θέμα της ειδικής συνεδρίασης η Πρόεδρος 

έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
 Ως νέα Δημοτική Αρχή και ξεκινώντας τη λειτουργία του επανασυσταθέντος 

Δήμου Βελβεντού από 1/9/2019 οι προτεραιότητες που θέσαμε ήταν: 
1. Να διαχωρίσουμε την περιουσία του Δήμου μας από τον Καλλικρατικό Δήμο. 
2. Να καταστήσουμε διοικητικά το Δήμο λειτουργικό επανασυστήνοντας τις 
υπηρεσίες 
3. Να αποκτήσουμε τεχνική επάρκεια στην διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
4. Να προχωρήσουμε στην επισκευή του κτιριακού και μηχανολογικού 
εξοπλισμού για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα 
5. Να ξεκινήσουμε την εκπόνηση μελετών για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
τις νέες ανάγκες  
6. Να συνεργαστούμε με φορείς (Υπουργεία, Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο, ΑΝΚΟ, 
ΔΕΠΑΝ), με τοπικούς μαζικούς φορείς (Σχολικές μονάδες, Συνεταιρισμοί, ΤΟΕΒ, 
Σύλλογοι), με δίκτυα δραστηριοτήτων (Υγιείς Πόλεις, Μαρτυρικές Κοινότητες, Ηπιόνη 
κλπ) και με κάθε άλλον φορέα ή υπηρεσία ώστε να αντλήσουμε βοήθεια και πόρους 
για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών και άλλων εργαλείων. 
7. Να καταθέσουμε προτάσεις σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα για έργα 
και μηχανήματα. 
8. Να φροντίσουμε με χρηστή διαχείριση να μην έχουμε χρέη σαν αυτά που 
παραλάβαμε από τον Καλλικρατικό Δήμο.   
 
Με τελικούς στόχους: 
1. Να αποκτήσει ο Δήμος σύγχρονο προφίλ με τις απαραίτητες υποδομές και 
υπηρεσίες για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων με βάση τις νέες απαιτήσεις και 
προκλήσεις των καιρών.   
2. Να ξεφύγει ο Δήμος από την απομόνωση με την βελτίωση των οδικών δικτύων 
τόσο προς την έδρα του Νομού όσο και προς τους άλλους δυο όμορους νομούς 
Πιερίας και Ημαθίας. 
3. Να στηρίξει την αγροτική παραγωγή και γενικά τον πρωτογενή τομέα από τον 
οποίο βιοπορίζονται οι κάτοικοι. 
4. Να αναδείξει και να αξιοποιήσει το φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό του 
πλεονέκτημα δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες επενδύσει και απασχόληση στον τομέα 
του τουρισμού.    
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ: 1/9/2019-31/12/2020 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ 
1. 1. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019: Συναντήσεις της Επιτροπής διαχωρισμού περιουσίας του 
Δήμου Σερβίων-Βελβεντού υπό την προεδρία του Συντονιστή της Α.Δ.Η-Δ.Μ. 
2.  Στις 23/8/2019 Ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής.  
3.  Στις 1/9/2019 Εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής.  
 
 
 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2019 
1. Εθελοντικές καθαριότητες και κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές βελτιώσεις 
στα δημοτικά κτίρια (Δημαρχείο, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανοστάσιο αυτοκινήτων, 
Πνευματικό Κέντρο, Αθλητικό Κέντρο, κ.λ.π.). 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
1. Ορίζονται δυο Αντιδήμαρχοι. Στις 1/5/2020 ορίζεται και τρίτος. 
2. Στις 1/9/2019 επιστρέφουν μερικά από τα μηχανήματα του Δήμου. 
Οδηγούνται σε τοπικά συνεργεία και επισκευάζονται με εθελοντική δουλειά και χωρίς 
δαπάνες εργατικών για το Δήμο.   
3. Στις 7/9/2019 εκλέγεται Προεδρείο και Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 
Ορίζονται και τα μέλη προβλεπόμενων και εθελοντικών επιτροπών.    
4. Εξετάζεται η ισχύουσα σύμβαση αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου 
Σερβίων-Βελβεντού με ιδιώτη. Τερματίζεται η συνεργασία στις 16/9/2019 και ξεκινά η 
αποκομιδή απορριμμάτων από το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου με δανεικό 
απορριμματοφόρο της ΔΙΑΔΥΜΑ για τρεις μήνες. Αρχές 2020 μπαίνει σε λειτουργία το 
παλιό απορριμματοφόρο του Δήμου.  
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Με την έναρξη λειτουργίας  από 1-9-2019 του νέου Δήμου Βελβεντού που 
συστάθηκε, μετά τη διάσπαση του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄), επιτελέσθηκαν 
1. Συγκρότηση νέων οργάνων και κατανομή αρμοδιοτήτων 
2. Οργάνωση - Λειτουργία Υπηρεσιών και Διοικητική Μέριμνα  
3. Οικονομική Διαχείριση/ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  
4. Προσαρμογή Υποδομών  
5. Οργάνωση - Διαχείριση Προσωπικού και Αρμοδιοτήτων 
6. Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων 
7. Συνεργασία κατανομής των περιουσιακών στοιχείων  
8. Συνεργασία λειτουργίας των δομών μέσω του Συνδέσμου και της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης 
2019 
1. Σύνταξη  αποφάσεων συγκρότησης νέων οργάνων   
2. Σύνταξη εντύπων - εγγράφων έναρξης λειτουργίας του Δήμου  
3. Λειτουργίες οργάνωσης υπηρεσιών (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ,Ψηφιακό 
Οργανόγραμμα, Διαδικασία ένταξης στον κύκλο κινητικότητας 2019,  
Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού 2019, Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. 
Σχολικών Επιτροπών) 
4. Σύνταξη  προϋπολογισμού 4μήνου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 
2020 
Λειτουργίες οργάνωσης υπηρεσιών  
1.-Σύνταξη νέου Ο.Ε.Υ. , 
2.-Ένταξη στον κύκλο κινητικότητας 2020,   
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3.-Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού 2020,  
4.-Προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 2020,  
5.-Μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού από την διαδημοτική κοινωφελή 
επιχείρηση  στον Δήμο  
6.-Μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού από το Σύνδεσμο  Προσχολικής Αγωγής 
– Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων Σερβίων και Βελβεντού  
7.-Λειτουργία Παιδικού Σταθμού και ένταξη της δομής στη δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του σχολικού έτους 2019-2020 
8.-Ένταξη της δομής «Βοήθεια στο σπίτι»  στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής»  
9.-Σύνταξη  προϋπολογισμού 4μήνου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 
10.-Σύνταξη  προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 
Στα αρνητικά της περιόδου της πανδημίας είναι ότι χάσαμε εντελώς τη δυνατότητα 
των Λαϊκών Συνελεύσεων, λόγω των σχετικών περιορισμών. Προλάβαμε να κάνουμε 
μόνο δύο για τον Δήμο και μερικές περιορισμένες θεματικές. 
 
ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ. 
1. Η απολιγνιτοποίηση και οι συνέπειες της. Και η αναζήτηση νέων προτάσεων για 
το μέλλον της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής.  
2. Ο κορωνοϊός και η αντιμετώπισή του σε επίπεδο Δήμου και κοινωνίας. 
3. Οι θεομηνίες του καλοκαιριού (7/7 και 5-8/8/2020), οι καταστροφές 
ενδοδημοτικών δρόμων Καταφυγίου, Αγίας Κυριακής και Πολυφύτου και οι ζημιές 
αγροτικών δρόμων στον κάμπο εν μέσω περιόδου συγκομιδής. Κήρυξη της Κοινότητας 
Καταφυγίου σε έκτακτη ανάγκη (8/8/2020-8/8/2021 σε δυο εξαμηνιαίες φάσεις). 
4. Τα θέματα με τον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης στο Μπιτζινίσιο.   
5. Η κατάσταση της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων. 
6. Η εκκρεμότητα με τις άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης. 
7. Οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και αγωγές ιδιωτών για διεκδίκηση 
χρηματικών ποσών για εκτελεσθέντα έργα από την περίοδο του Καλλικρατικού Δήμου. 
8. Η αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στη λίμνη από ιδιώτες 
9. Η αντιμετώπιση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Πιέρια από ιδιώτες.  
 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
1. Το κλειστό Περιφερειακό Ιατρείο λόγω απόσπασης του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία. 
2. Η διαχείριση των χώρων του Πνευματικού Κέντρου. 
3. Μη δηλωθέντα δημοτικά ακίνητα στο Κτηματολόγιο (2014)  
4. Η αντιστήριξη του Μνημείου Καταφυγίου  
5. Η μείωση ημερών λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς. 
6. Η αφαίρεση του ΑΤΜ της EUROBANK. 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ  
1. Ασφαλτόστρωση δρόμου Υδραγωγείου-Κατασκηνώσεων Αγίας Τριάδας με 
έτοιμη μελέτη από το Δήμο.  
2. Ασφαλτόστρωση δρόμου διασταύρωσης Κατερίνης έως τα όρια του Νομού 
Πιερίας, μήκους 4 χλμ. με έτοιμη μελέτη από την Π.Ε. Κοζάνης.   
3. Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγίας Κυριακής-Καταφυγίου με παράκαμψη προς το 
Ελατοχώρι ως τα όρια του Νομού Πιερίας.   
4. Την βελτίωση του δρόμου Βελβεντού-Διασταύρωσης Ε.Ο. (Θα συνταχθεί 
μελέτη από την Περιφέρεια). 
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5. Καθαρισμός και αποκατάσταση σημειακών ζημιών στους δρόμους προς τους 
τρεις οικισμούς (Καταφύγι, Αγία Κυριακή και Πολύφυτο) που είναι επίσημα εκτός 
κυκλοφορίας από 7 Ιουλίου 2020 λόγω των θεομηνιών.  
6. Καθαρισμός ρεμάτων από τα φερτά των θεομηνιών. 
7. Βελτίωση υποδομών σε κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις (εντάχθηκε με 
το ποσό των 308.000 €) 
8. Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο Βελβεντό με τη μέθοδο CNG. 
9. Εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου Αστυνομικού Σταθμού για την 
επαναλειτουργία του.  
10. Μεταφορά του πλωτού λιμενίσκου από τη θέση Πλατανόλακκας του φράγματος 
Πολυφύτου στη θέση Βαμβακιές.  
11. Κατασκευή αναβατήρα από το Βελβεντό στα Πιέρια σε δυο θέσεις 
(Κατασκηνώσεις & Καταφύγι). 
12. Έλεγχος καταλληλότητας υλικών των ρεμάτων για την χρησιμοποίησή τους σε 
έργα οδοποιίας.   
 
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ  ή ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  
1. Εξωραϊσμός της πεδινής Κοίτης του Θολόλακκα.  Κατασκευή τριών γεφυρών 
σε διαβάσεις.  
2. Κυβόλιθοι στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. 
3. Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στο Δημοτικό Σχολείο. 
4. Κατασκευή ασανσέρ στο Δημοτικό Σχολείο.  
5. Αντικατάσταση στέγης στο Κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο ΔΑΚ.  
6. Ανακαίνιση αποδυτηρίων στο ΔΑΚ.  
7. Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού 700 μ προς Βιολογικό Καθαρισμό.  
8. Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου 2χλμ στη θέση Μπράβας 
9. Αποκατάσταση φθορών από θεομηνία σε αγροτικούς δρόμους  
10. Αποκατάσταση φθορών από θεομηνία σε δίκτυα αποχέτευσης & ύδρευσης. 
11. Καθαρισμός δεξαμενών υδραγωγείου. 
12. Συντήρηση Παιδικού Σταθμού. 
13. Καθαρισμός ερεισμάτων και καναλιών στους ορεινούς δρόμους προς Καταφύγι 
και Αγία Κυριακή.  
14. Μεταφορά λυματολάσπης 250 τόνων από το Βιολογικό Καθαρισμό σε 
αποδέκτη-επεξεργαστή στην Ημαθία.   
15. Συντήρηση δρόμων από διασταύρωση Κατερίνης προς Φτέρη και από Καταφύγι 
προς Αγία Κυριακή & προς Ελατοχώρι. 
16. Επαναφορά πλύσης κάδων απορριμμάτων μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ 
17. Εκπόνηση MASTER PLAN υδάτων για τον συνολικό σχεδιασμό των δικτύων 
Κοινής Ωφέλειας του Δήμου.  
18. Αλλαγή σκιάστρων στο δημοτικό πάρκιγκ.  
19. Επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΚΠΕ 
20. Προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.  
21. Υπογειοποίηση κάδων στις κεντρικές πλατείες του Βελβεντού. 
22. Κατασκευή πεζόδρομου από το παράρτημα ΑΣΕΠΟΠ  προς το ΔΑΚ. 
23. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εσωτερικής οδοποιίας στο Βελβεντό (αναβάλλεται η 
ασφαλτόστρωση σε δρόμους του Καταφυγίου λόγω κλειστού δρόμου στο Μπιτζινίσιο) 
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ 

1. Νέο απορριμματοφόρο 
2. Νέο σάρωθρο και αποχιονιστικό 
3. Μικρός οδοστρωτήρας  
4. Αποφρακτικό μηχάνημα  
και αναμένουμε και μερικά ακόμη.  
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ  
1. Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στη θέση Μπιτζινίσιος 
2. Ανακαίνιση Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης και στους δυο ορόφους. 
3. Αλλαγή χορτοτάπητα και ταρτάν, περίφραξη και άλλες εργασίες στο Αθλητικό 
Κέντρο. 
4. Υπογειοποίηση και άλλων κάδων απορριμμάτων σε κεντρικές θέσεις του 
οικισμού. 
5. Κατασκευή σκιάστρων στο δημοτικό πάρκιγκ στη συνοικία Τσιαμπλάκ.  
6. Αντικατάσταση κουφωμάτων και στέγης στο δημ. τουριστικό περίπτερο 
ΜΕΤΟΧΙ. 
7. Κατασκευή πάρκου στο 107 Ο.Τ. (στροφή Γκαρατζούλα).  
8. Ανακαίνιση Παιδικών Χαρών. 
9. Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου και Δημοτικού Σχολείου 
Βελβεντού.  
10. Διαμόρφωση στο ΚΠΕ Βελβεντού αίθουσας οικοπαρατήρησης για τη λίμνη 
Πολυφύτου.  
11. Εγκατάσταση υπαίθριων γυμναστικής στο Αθλητικό Κέντρο.  
12. Μετασκευή της οικίας Ζορμπά στο Καταφύγι σε Εκθετήριο-Μουσείο Ζορμπά.  
13. Μετασκευή Δημ. Σχολείου Αγίας Κυριακής σε Λαογραφικό Εκθετήριο.  
14. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Πολυφύτου. 
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ: 
1. Σύσταση 17 θέσεων στάθμευσης για Α.με.Α. σε κοινόχρηστους χώρους του 
Βελβεντού.  
2. Διαχωρισμός του ΤΕΒΑ από τον πρώην καλλικρατικό Δήμο σε επίπεδο Δήμου 
Βελβεντού. 
3. Διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Υπογραφή σύμβασης με κτηνίατρο. 
4. Ένταξη του ΚΕΠ Βελβεντού στη νέα ηλεκτρονική λειτουργία «MyKepLive». 
5. Συντονισμένες προσπάθειες για τον περιορισμό της καύσης ξυλοκάρβουνου για 
θέρμανση. Πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας με την Διεύθυνση ΠΕΧΩ Π.Ε. 
Κοζάνης 
6. Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών (σύμβαση από την 
Π.Ε. Κοζάνης). 
7. Συνεργασία με το Σύλλογο Αιμοδοτών «Γέφυρα Ζωής» για τη λήψη μυελού 
των οστών. 
8. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για πιστοποιημένη  εκπαίδευση 
δημοτών με χαμηλότερα δίδακτρα.  
9. Συμμετοχή στη διαβούλευση για την απολιγνιτοποίηση.  
10. Συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών για την καταγραφή των ετοιμόρροπων 
κτισμάτων.  
11. Συμμετοχή στην ενεργειακή Κοινότητα που σύστησε η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας με όλους τους δήμους και το Πανεπιστήμιο. 
12. Κοινή Σύσκεψη των Δήμων Βελβεντού και Σερβίων με το Εμποροβιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Κοζάνης για την απολιγνιτοποίηση, το Φυσικό Αέριο και τις βιοτεχνικές 
ζώνες στην περιοχή.   
13.- Στηρίξαμε κινητοποιήσεις φορέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

(Κινητοποίηση για το Κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ, για τα φωτοβολταϊκά στη λίμνη, για 
αγροτικά θέματα κ.λ.π.) 
  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ  
1. Στις 26/7/2019 με τον πρώην υφυπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο στην Αθήνα 
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2. Στις 4/9/2019 επισκέπτεται το Δήμο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Σκρέκας. 
3. Στις 8/10/2019 επίσκεψη στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο και στον 
Γενικό Γραμματέα κ. Σταυριανουδάκη.  
4. Στις 25/1/2020 συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 
Χρυσοχοϊδη στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης.  
5. Στις 3/2/2020 συνάντηση στο Δήμο Καστοριάς με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Θεοδωρικάκο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Σταυριανουδάκη για θέματα των Δήμων.   
6. Στις 20/2/2020 συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. 
Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Κοζάνης για θέματα πολιτικής προστασίας. 
7. Στις 10/7/2020 στην ΔΕΘ σε κοινή σύσκεψη όλων των Δήμων της Βόειας 
Ελλάδας με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο και τον Γενικό Γραμματέα κ. 
Σταυριανουδάκη.   
8. Στις 7/9/2020 Επίσκεψη στον πρ. Υπουργό ΥΜΑΘ κ. Καράογλου για θέματα 
κυρίως ορεινών δρόμων στα Πιέρια.  
9. Στις 12/9/2020 συνάντηση στη Νεράιδα με τον πρ. Υπουργό Υποδομών & 
Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη κατά την επίσκεψή του στην Δυτική Μακεδονία.  
10. Στις 17/10/2020 Σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. 
Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Κοζάνης για θέματα Κορωνοϊού. 
11. Στις 17/10/2020 συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 
Χρυσοχοϊδη στην Κοζάνη.  
12. Στις 5/11/2020 τηλεδιάσκεψη με τον τότε Υπουργό Γεωργίας κ. Βορίδη για 
αγροτικά θέματα και κυρίως για τις ζημιές της αγροτικής παραγωγής από τις θεομηνίες 
Ιουλίου-Αυγούστου με την συνεργασία Αγροτ. Συλλόγου, ΑΣΕΠΟΠ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ και 
ΤΟΕΒ.  
13. Πολλές τηλεδιασκέψεις λόγω κορωνοϊού με τη συμμετοχή Υπουργών για 
θέματα της επικαιρότητας.  
 
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  
1. Στις 5/6/2019 στο Δήμο Κοζάνης  για νέες τεχνολογίες.  
2. Στις 11/6/2019 με το Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου για νέες 
τεχνολογίες.  
3. Στις 18/10/2019 με τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης  κ. Τσιούμαρη για 
θέματα του νέου μας Δήμο. 
4. Στις 1/2/2020 με τον βουλευτή Χρηστο Σπίρτζη στο δημαρχείο. 
5. Στις 23/6/2020 με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο και τους 
αγροτικούς φορείς για θέματα του ΕΛΓΑ.  
6. Στις 23/6/2020 με τον κ. Κωστή Μουσουρούλη και τον Περιφερειάρχη για το 
μεγάλο θέμα της απολιγνιτοποίησης και της δίκαιης μετάβασης στην μεταλιγνιτική 
εποχή.  
7. Στις 26/6/2020 με τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. 
Μαρόπουλο για μια συνεργασία Δήμου και Πανεπιστημίου στο μέλλον.  
8. Στις  20/7/2020 με το επιτελείο της ΑΝΚΟ για μια σειρά αναπρυξιακών 
ζητημάτων του Βελβεντού.  
9. Στις 23/7/2020 στο Πνευματικό Κέντρο στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης 
για την θέση του Δήμου μας στην Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή με την 
παρουσία του Περιφερειάρχη και των άλλων στελεχών της Περιφέρειας.  
10. Στις 18/8/2020 νέα σύσκεψη με το Επιτελείο της ΑΝΚΟ για θέματα 
αξιοποίησης βουνού και λίμνης.  
11. Στις 20/8/2020 συνάντηση με το ΕΒΕ Κοζάνης για όλα τα θέματα του Δήμου.  
12. Πολλές συσκέψεις με όλους τους βουλευτές του Νομού  
13. Συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες και τους 
Περιφερειακούς  Συμβούλους για θέματα ευρύτερου και ειδικού ενδιαφέροντος.  



8 

 

14. Συναντήσεις με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων εκτός κυβέρνησης 
(ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ). 
15. Συναντήσεις με όλους τους φορείς του Βελβεντού και των οικισμών για την 
συνεργασία κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.  
 
ΓΙΟΡΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
Σεπτέμβριος 2019: Διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες βουνού με την VELVETRIDES στα 
Πιέρια.  
7/9/2019: Συμμετοχή στην εκδήλωση για το βιβλίο Θανάση Τσαρμανίδη, στα Σέρβια. 
21/9/2019: Συνέδριο Balcan Clean στα Κοίλα.  
26/9/2019: Συμμετοχή στο συνέδριο του Μετσόβιου Διεπιστημονικού Κέντρου ΜΕΚΔΕ 
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο με θέμα: Όραμα , Σχεδιασμός, Πολιτικές 
στην ορεινή Ελλάδα.  
23/11/2019: Συμμετοχή σε ημερίδα «ΝΕΟΛΑΙΑ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ» 
15/12/2019: Διοργάνωση ημερίδας για οφθαλμολογικά και ωτορινολαρυγγολογικά 
θέματα με το δίκτυο ΗΠΙΟΝΗ και την Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων.  
23/12-31/12/2019: Συνδιοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας με τοπικούς 
φωτογράφους (Θεοδωράκης, Κουτιώλας, Νούραγας) 
5/1/2020: Γιορτή αποφοίτων Λυκείου σε συενργασία με τον Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων και τον Σύλλογο Βελβεντινών Φιλαδέλφειας & Γουάιλντγουντ 
24/1/2020: Διοργάνωση εκδήλωσης για τους κινδύνους της Αιθαλομίχλης.  
27/1/2020: Συμμετοχή με τη συνεργασία του ΤΟΕΒ, σε ημερίδα στην Αιανή για 
θέματα αρδευτικά. Παρουσίαση του ΜΥΗΣ του ΤΟΕΒ. 
30/1/2020: Διοργάνωση Μαθητικού Μαραθώνιου από τους Συλλόγους Γονέων & 
Κηδεμόνων και τον Δήμο. 
9/8/2020: Μουσική βραδιά με τον Μανώλης Χατζημανώλη (Δήμος και ΜΟΒ)  
10/8/202: Συνδιοργάνωση θεατρικής Παράστασης «ΟΚΤΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ»  με τη θεατρική ομάδα «ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ»  
10/10/2020: Συμμετοχή σε κινηματογράφηση μουσικής  προβολής του Σκεπασμένου  
με τους SUBREAL PRISONERS 
12/2020 Φιλοξενία Πρέσβη της Παλαιστίνης 
   
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ πρ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗ 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
12/1/2020: Ανακήρυξη του Προέδρου  σε επίτιμο Δημότη Βελβεντού στο Πνευματικό 
Κέντρο, με επίσημο γεύμα στο ΜΕΤΟΧΙ και επίσκεψη στο οινοποιείο Καμκούτη.  
Ο πρ. Πρόεδρος από τότε υπήρξε και συνεχίζει να είναι κοντά στο Δήμο εμπράκτως, 
κάθε φορά που τον χρειαζόμαστε. 
 
ΘΕΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
18/3/2020: Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ίδρυση 
Αστυνομικού Σταθμού στην έδρα του Δήμου. 
25/6/2020: Σύσκεψη με τον Υπουργό κ. Χρυσοχοϊδη για το θέμα αυτό. 
16/7/2020: Υποβολή αιτήματος στον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας για οικονομική 
στήριξη ανάπλασης του παλιού αστυνομικού σταθμού.  
23/7/2020: Αυτοψία του κτιρίου από τον Περιφερειάρχη.  
29/7/2020: Επίσκεψη κλιμακίου από το Υπουργείο για τεχνικό έλεγχο.  
17/10/2020: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό στην Κοζάνη και επαναϋποβολή του 
αιτήματος.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 
13/6/2019: Συνάντηση γνωριμίας των νεοεκλεγμένων με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
Σερβίων. 
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17/6/2020: Επιστροφή Πυροσβεστικού οχήματος στο Καταφύγι για λόγους 
πυρασφάλειας.  
18/8/2020: Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο για την ίδρυση Πυροσβεστικού 
κλιμακίου στο Βελβεντό.  
4/6/2021: Σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διοίκησης της Πυροσβεστικής Δυτ.  
Μακεδονίας για ίδρυση κλιμακίου. 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.  
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019: Εθελοντικές καθαριότητες σε κοινόχρηστους χώρους του 
Βελβεντού από την νεοεκλεγμένη δημοτική αρχή.  
Παροχή δωρεάν εργασίας από συνεργεία για την επιδιόρθωση των αυτοκινήτων.  
Δωρεάν παροχή υλικών από μάντρες οικοδομικών και άλλα καταστήματα για τις 
ανάγκες συντήρησης κτιρίων και μηχανημάτων του Δήμου 
Συντήρηση του Σκεπασμένου με χρηματοδότηση ομογενών Τάκη Βλάχου, Μάρκου 
Παπαζήσογλου, Γιώργου Παπαβασίλη.  
Καθαριότητες Δημοτικών Κτιρίων πριν την λειτουργία του επανασυσταθέντος Δήμου. 
Βάψιμο δημοτικών κτιρίων από εθελοντές (Λεπτοκαρύδης, Αδάμ, Παπάζογλου) 
Αλλαγή λαμπτήρων στο Βελβεντό και τους οικισμούς. 
22/9/2019: Το κοινοτικό συμβούλιο βάφει τα παγκάκια στην κεντρική πλατεία.  
7/12/2019: Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
18/1/2020: Διοργάνωση της Γιορτής του Αη-Θανάση 
15/7/2020: Βάψιμο κάγκελων του Παιδικού Σταθμού. 
20/9/2020: Καθαρισμός του ρέματος στην θέση Πέτρα Βασιλιά 
Χριστουγεννιάτικος στολισμός από αιρετούς και εθελοντές 
Καθαρισμοί και συντηρήσεις σε οικισμούς από εθελοντές.  
 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 
Από την αρχή της θητείας της νέας δημοτικής αρχής ετέθη το θέμα στην ΕΔΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αρχικά για την έλευση του φυσικού αερίου στο Βελβεντό. 
Ακολούθησε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το αίτημα να συνδεθεί ο 
οικισμός με το Φυσικό Αέριο.  Το αίτημα απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας. 
Ακολούθησε η αναζήτηση ιδιωτικής εταιρείας μετά την άρνηση της ΔΕΔΑ να 
ασχοληθεί με το έργο. 
Βρέθηκε η EDIL που έκανε το δίκτυο της Δεσκάτης.  
Στις 18/11/2020 μας επισκέφθηκε μέλος της διοίκησης της EDIL ο Νίκος 
Κουτσογιάννης. Μας ενημέρωσε σχετικά.   
Αυτές τις μέρες ο Περιφερειάρχης προώθησε την επιστολή που έλαβε από τους τρεις 
Δημάρχους Βελβεντού, Σερβίων και Βοϊου, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Γεωργιάδη για να ζητήσει χρηματοδότηση του έργου, κυρίως για την κάλυψη της 
δαπάνης για την σύνδεση και τις αντικαταστάσεις λεβήτων των νοικοκυριών.  
Αν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση το έργο θα προχωρήσει με όρους βιωσιμότητας, 
όρος που είναι πολύ σημαντικός για το όλο αναπτυξιακό εγχείρημα.  
 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
Στις 23/11/2019 πρώτη συνάντηση των τριών παραλίμνιων Δήμων Κοζάνης, Σερβίων 
και Βελβεντού στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κ. Τσιούμαρη  για 
την σύσταση φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Πολυφύτου. 
Στις 24/1/2020 δεύτερη συνάντηση. 
Στις 28/5/2021 Τρίτη συνάντηση για τον Φορέα και την περίπτωση λειτουργίας 
Υδατοδρομίου στη λίμνη.  
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Αναμένουμε εξελίξεις.  
  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
29/5/2019: Πριν αναλάβει καθήκοντα η Δημοτική Αρχή πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με την εκπαιδευτική ομάδα του ΚΠΕ για κτιριακά προβλημάτα. 
5/7/2020 συνάντηση Δήμου, ΚΠΕ και βουλευτή Γ. Αμανατίδη για το θέμα λειτουργίας 
του ΚΠΕ στο Βελβεντό. 
9/7/2020 Επίσκεψη στη Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γκίκα στο ΥΠΕΠΘ για 
διασφάλιση της ξεχωριστής λειτουργίας του ΚΠΕ Βελβεντού. 
Δεκέμβριος 2020: Αποκατάσταση βλαβών σε όλο τον μηχανολογικό σύστημα 
θέρμανσης, ψύξης, γεωθερμίας και ηλεκτροδότησης στο κτίριο του ΚΠΕ με το ποσό 
των 20.000 € 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Οκτώβριο 2020 συνάντηση με την Επιτροπή του Αθλητικού Κέντρου και το ΔΣ του 
Αθλητικού Συλλόγου για ιεράρχηση προβλημάτων για το Αθλητικό Κέντρο.  
Ανακαινίστηκαν τα αποδυτήρια,  
Αντικαταστάθηκε η σκεπή του κλειστού γηπέδου Μπάσκετ. 
Συντάχθηκε μελέτη για την αντικατάσταση ταρτάν και χόρτου στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου.  
Τοποθετήθηκαν φωτιστικά στα μικρά γήπεδα και μένει η σύνδεσή τους 
Υποβλήθηκε πρόταση στην ΓΓΑ  και χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 430.000 € και 
έγινε ο σχετικός διαγωνισμός. 
Απομένει η εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο.  
Παράλληλα έγιναν επισκευές σε όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του ΔΑΚ  
Εσωτερικοί ελαιοχρωματισμοί και σοβατίσματα.  
Βάφτηκαν τα κάγκελα και τα κουφώματα. 
Προσλήφθηκε άτομο για την καθαριότητα από το πρόγραμμα 55-67 
Έγινε σύμβαση για την περιποίηση των ανοιχτών χώρων του σταδίου (κόψιμο χόρτου, 
καθαριότητες κλπ) 
 
ΚΑΠΗ 
Λειτούργησε επιτροπή για την προσωρινή διοίκηση του ΚΑΠΗ 
Πληρώθηκε το ρεύμα των ετών 2016-2019 για να αποφευχθεί η διακοπή 
Διακοπή λειτουργίας του ΚΑΠΗ από τον Μάρτιο ως σήμερα λόγω κορωνοϊού.  
Ως διαχείριση πέρασε ήδη στο Δήμο μετά τη διάλυση του Νομικού προσώπου του 
Καλλικρατικού Δήμου.  
Ως λειτουργία θα περάσει στην νέα Κοινωφελή που θα συσταθεί.  
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
1. Από 13 Μαρτίου 2020 ξεκίνησαν ενημερώσεις από την ιστοσελίδα του Δήμου 
2. Μοιράστηκαν φυλλάδια σε όλους τους δημότες και κατοίκους 
3. Έγιναν προμήθειες απολυμαντικών, μασκών, γαντιών κλπ 
4. Αυξήθηκαν οι καθαρισμοί στα εκπαιδευτήρια. 
5. Τακτικές απολυμάνσεις στα δημοτικά κτίρια και στα σχολεία, και στους 
δημοτικούς δρόμους.  
6. Συστήθηκε Δημοτική Δομή Στήριξης Ευπαθών Ομάδων (18/3/2020) 
7. Συστήθηκε κατάσταση προσωπικού ασφαλείας στο Δήμο και στον ΤΟΕΒ. 
8. Δεχτήκαμε τη δωρεά ενός αυτοκινήτου για χρήση δύο μηνών από την AUTO 
HERTZ HELLAS. 
9. Οργανώσαμε συσσίτια σε 40 άτομα επί δυο μήνες. 
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10. Η Βοήθεια στο Σπίτι μέσα στο 2020 εξυπηρέτησε 1168 ιατρικές 
πράξεις-συνταγογραφήσεις και στο 2021 μέχρι σήμερα 1072 ιατρικές πράξεις 
–συνταγογραφήσεις. 
Παράλληλα εξυπηρετούνται 28 ευπαθείς οικογένειες στο Βελβεντό, 15 στο 
Παλαιογράτσανο και 6 ΑμεΑ. 
11.  
12. Οργανώσαμε  με τον ΕΟΔΥ μαζικά Rapid Tests για τον έλεγχο των 
κρουσμάτων κορωνοϊού 
13. Συμμετείχαμε σε συσκέψεις ανώτατου επιπέδου με τους Υπουργούς κ. 
Χρυσοχοϊδη και κ. Χαρδαλιά και με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ κ. Αρκουμανέα.  
14. Αποφασίσαμε για την μείωση ή και απαλλαγή δημοτικών  τελών στους 
επιχειρηματίες της περιοχής.  
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ.  
21/9/2020 Η υπεύθυνη της ΜΚΟ SolidarityNow μας ανακοίνωσε την λειτουργία δομής 
φιλοξενίας προσφυγόπουλων στο τοπικό ξενοδοχείο ΑΓΝΑΝΤΙ για δυο μήνες. 
22/9/2020 Οργανώνεται από το Δήμο λαϊκή συνέλευση με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των φορέων και συζητείται το θέμα.   
23/9-30/9/2020 Έρχονται τα προσφυγόπουλα και ξεκινάει η φιλοξενία. Ηλικίες 14-18.  
6/10/2020 Γίνεται δεύτερη ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη 
συμμετοχή φορέων και δημοτών για το θέμα της φιλοξενίας.  
29/10/2020 Σύσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης κ. Μηταράκη για την διάρκεια 
της φιλοξενίας. Μονομερώς το Υπουργείο αποφασίζει την επέκταση της φιλοξενίας 
πέραν του διμήνου λόγω του κορωνοϊού.  Μείζον θέμα για την επισκεψιμότητα  η 
έλλειψη ξενοδοχείου, αφού μετατράπηκε σε κλειστή δομή.  
16/11/2020 Νέα σύσκεψη με το Υπουργείο, τον ΔΟΜ και τη SolidarityNow για τη 
διάρκεια της φιλοξενίας. Βασικός λόγος της επέκτασης μας αναφέρεται ότι είναι οι 
περιορισμοί στα ταξίδια προς το εξωτερικό λόγω κορωνοϊού.  
15/4/2021 Τα προσφυγόπουλα αναχωρούν από τη δομή και ανοίγει και πάλι το 
Ξενοδοχείο για το κοινό.  
Η φιλοξενία θεωρήθηκε η καλύτερη στα δεδομένα των δομών που λειτουργούν στην 
πατρίδα μας.  
Ωστόσο δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με τον ξενοδόχο για την εστίαση των 
προσφυγόπουλων από επιχειρήσεις εστίασης του Βελβεντού, παρά τις προσπάθειες 
Δήμου και τοπικού Εμπορικού Συλλόγου.  
Περίπου είκοσι (20) άτομα με καταγωγή και διαμονή στο Βελβεντό αθροιστικά 
απασχολούνται στην δομή σε σύνολο 40 ατόμων και ίσως είναι ένα «κέρδος» για την 
τοπική οικονομία και κυρίως για την ανεργία της νεολαίας στο Βελβεντό.   
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
Αξιοποιώντας κάθε μορφής προγράμματα απασχόλησης ο Δήμος προσχώρησε στην 
εποχιακή απασχόληση των εξής ανέργων: 
2 διμηνιτών 
8 οκταμηνιτών (από το Πρόγραμμα Κονωφελούς Εργασίας)  
5 τετραμηνιτών λόγω covid-19 
4 Οκταμηνιτών λόγω covid-19 
3 ατόμων διετούς απασχόλησης από το πρόγραμμα 55-67 
2 ατόμων που απασχολούνται μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ. 
1 Ειδικός Συνεργάτης (νομικός)  
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  
ΑΠΟ 1/9/2019 ΩΣ 31/12/2020 
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1. Έκτακτη χρηματοδότηση 2.000.000 € για τους 7 νέους Δήμους από τον 
ΦιλόδημοΙΙ. Από αυτά έχουν διατεθεί για ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας 
582.000€, 343.000 € για μελέτες, Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων, 74.000 € 
κατασκευή πεζοδρομίου προς ΔΑΚ. 
2. Ποσό 430.000 € από ΥΠΕΣ για την αλλαγή χόρτου και ταρτάν στο ΔΑΚ από 
Φιλόδημο ΙΙ (εκτός 2 εκ.) 
3. Έκτακτη χρηματοδότηση 150.000 € από το ΥΠΕΣ για τις Θεομηνίες του 2020 
4. Ετήσιο επίδομα ορεινότητας 246.000 € από το ΥΠΕΣ 
5. Ποσό 150.000 € περίπου από το ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.  
6. Προμήθεια απορριματοφόρου 150.000 € από το ΥΠΕΣ  
7. Προμήθεια σαρώθρου 124.000 € από το ΥΠΕΣ 
8. Ποσό 55.000 € από ΥΠΕΣ για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
9. Ποσό 12.000 € για τις μελέτες πυροπροστασίας σχολείων από το ΥΠΕΣ 
10. Ποσό 20.000 € για φωτιστικά στα μικρά γήπεδα από τον ΕΑΠ.  
11. Ποσό 24.800€, για master plan υδάτων από τον ΕΑΠ 
12. Ποσό 24.800 € Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
Βελβεντού από τον ΕΑΠ 
13. Ποσό 12.800 € Περιβαλλοντική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
Βελβεντού από τον ΕΑΠ  
14. Ποσό 7.500 € για την Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους 
Παλαιογρατσάνου από τον ΕΑΠ 
15. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου 24.800 € από τον ΕΑΠ 
16. Ποσό 30.000 € για σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα 
από το Πράσινο Ταμείο 
17. Ποσό 50.000 € για εκπόνηση σχεδίου μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ για την κυκλική 
οικονομία από το Πράσινο Ταμείο.   
18. Ποσό 282.000 € για την ανακαίνιση της  Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης 
Βελβεντού από το πρόγραμμα  LEADER/CLLD (Α φάση) 
19. Ποσό 94.000 € για την ανακαίνιση της  Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης 
Βελβεντού από το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). 
20. Ποσό 90.000 € από ΠΔΕ για συντήρηση αποδυτηρίων και σκεπής του κλειστού 
στο ΔΑΚ 
ΣΥΝΟΛΟ 2019-2020: Ποσό 3.977.700 € 
 
ΕΤΟΣ 2021 (Μέχρι 31/5/2021) 
21. Έκτακτη χρηματοδότηση 500.000 € από το ΥΠΕΣ για την επίγεια όδευση του 
εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στη θέση Μπιτζινίσιος 
22. Ποσό 80.000 € για το πάρκο στο ΟΤ 107 (στροφή Γκαρατζιούλα) από το 
Πράσινο Ταμείο.  
23. Ποσό 80.000 € για επισκευές στο ΜΕΤΟΧΙ από το Πράσινο Ταμείο 
24. Ποσό 74.000 € για κατασκευή αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της 
Λίμνης Πολυφύτου στο ΚΠΕ από το Πρόγραμμα Αλιεία/Leader.  
25. Ποσό 20.000 € για δημιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης στο ΔΑΚ με θέα τη 
λίμνη Πολυφύτου.   
ΣΥΝΟΛΟ 2021 Έως σήμερα 754.000 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/9/2019-31/5/2021= 4.731.700 € 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
1/5/2020 περιέρχεται στον Δήμο μετά την διάλυση του Νομικού προσώπου του 
Καλλικρατικού Δήμου 
1/7/2020 Πληρώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα ετών 2017-2019 λόγω επαπειλούμενης 
διακοπής από τη ΔΕΗ  
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Τον Αύγουστο & Σεπτέμβριο του 2020 γίνονται εργασίες συντήρησης και 
ολοκληρώνονται μέσα στο 2021. 
 
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
1. Αντικατάσταση 1.000 περίπου λαμπτήρων στους οικισμούς 
2. Αντικατάσταση 30 καθρεπτών δρόμου. 
3.  Αντικατάσταση φθαρμένων σημάτων, πινακίδων κυκλοφορίας 
4.  Καθαριότητες περιττής βλάστησης στους δρόμους περιαστικά του Βελβεντού 
5.  Καθαρισμός καναλιών στους δρόμους των οικισμών 
6.  Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου 
7.  Ηλεκτροφωτισμός πάρκων πλατειών και δημοτικών κτιρίων 
8.  Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων σε όλους τους 
οικισμούς 
9. Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης σε διάφορα σημεία του οικισμού. 
10. Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης στο κεντρικό υδραγωγείο του Βελβεντού 
11.  Ψεκασμός δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. 
12.  Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
13.  Σύμβαση για κάδους αδρανών υλικών. 
14.  Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και πλατειών.  
15.  Βάψιμο κάγκελων και κουφωμάτων σε όλα τα δημοτικά κτίρια και στις ξύλινες 
κατασκευές  
16. Αποχιονισμοί με μηχανήματα του δήμου 
17. Έλεγχος και πλήρωση δεξαμενών πυρόσβεσης σε όλο το Δήμο 
18. Συντήρηση όλων των υδροστομίων για πυροσβέσεις και κατασκευή νέων.  
 
ΣΥΣΣΙΤΙΑ 
Η Βοήθεια στο Σπίτι μέσα στο 2020 εξυπηρέτησε 1168 ιατρικές 
πράξεις-συνταγογραφήσεις και στο 2021 μέχρι σήμερα 1072 ιατρικές πράξεις 
–συνταγογραφήσεις. 
Παράλληλα εξυπηρετούνται 28 ευπαθείς οικογένειες στο Βελβεντό, 15 στο 
Παλαιογράτσανο και 6 ΑμεΑ. 
 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
1. Συντήρηση δρόμων προς Αγία Κυριακή και προς Δάσκιο, Καταφύγι και 
Ελατοχώρι.  
2. Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων 
3. Αποκατάσταση λειτουργίας πυροσβεστικών κρουνών 
4. Καθαρισμός δεξαμενής ύδρευσης  
5. Βάψιμο κάγκελων και ξύλινων κατασκευών  
6. Τοποθέτηση πρόσθετων κάδων απορριμμάτων 
7. Ολοκλήρωση μελέτης Λαογραφικού Εκθετηρίου στο Δημοτικό Σχολείο 
Βελβεντού 
 
ΚΑΤΑΦΥΓΙ 
1. Λόγω των θεομηνιών σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια και την 
ΓΓΠΠ κήρυξη της Κοινότητας Καταφυγίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως τις 
8/2/2021 και με παράταση ως τις 8/8/2021.  
2. Υποβλήθηκε επανειλημμένα αίτημα στην Περιφέρεια για την αποκατάσταση 
των φθορών στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο.  
3. Πρόσληψη υπαλλήλου διετούς διάρκειας για την συντήρηση των κοινόχρηστων 
χώρων του οικισμού μέσω του προγράμματος 55-67 του ΟΑΕΔ 
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4. Καθιέρωση της τακτικής περισυλλογής των απορριμμάτων 
5. Αποκατάσταση σημειακών φθορών σε δρόμους και δίκτυα κοινής ωφέλειας  
6. Έκδοση άδειας σε ιδιώτη για προσφορά παιχνιδιών στην αυλή του Δημοτικού 
Σχολείου.   
7. Επιστροφή στο Καταφύγι του Πυροσβεστικού Οχήματος που είχε δωρηθεί από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.  (Το συντηρήσαμε, βάλαμε μπαταρίες και είναι έτοιμο 
για επιχειρήσεις).   
8. Αποχιονισμός του δρόμου σε συνεργασία με ιδιώτες και την Περιφέρεια.  
9. Συντήρηση των δρόμων προς Φτέρη, Αγία Κυριακή και Ελατοχώρι με ιδιώτες 
τέσσερις φορές.  
10. Ανάθεση εκ νέου μελέτης ολοκλήρωσης του Μουσείου Ζορμπά στην ομάδα της 
Αρχιτέκτονα Τέσης Βαλαβανίδου.  
11. Αντικατάσταση περίπου 200 καμένων λαμπτήρων στον οικισμό.   
12.  Αναλώθηκε πολύς χρόνος για την αντιστήριξη του μνημείου στην πλατεία του 
Καταφυγίου λόγω διαφορών με τον ιδιοκτήτη όμορου οικοπέδου και μέχρι σήμερα δεν 
έχει δοθεί λύση. Ασκήθηκαν ένδικα μέσα.  
13. Πρόταση στην Περιφέρεια για την ασφαλτόστρωση των δρόμων προς Αγία 
Κυριακή-Καταφύγι-Ελατοχώρι και υποβολή αντίστοιχου αιτήματος με τη μελέτη του 
Δήμου, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη. Υποβολή επίσης αιτήματος στους ίδιους παραπάνω φορείς για την 
ασφαλτόστρωση του δρόμου προς τη Φτέρη σε συνεννόηση με την Περιφέρεια η 
οποία διαθέτει και τη σχετική μελέτη.  
 
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ 
1. Σημειακές τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Γρατσάνη. 
2. Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων  
3. Συντήρηση της Παιδικής Χαράς   
4. Κατασκευή κάγκελων σε διάφορα σημεία. 
5. Συντήρηση-βάψιμο ξύλινων κατασκευών και κάγκελων.  
6. Κατασκευή σκεπής στο υδραγωγείο 
7. Ηλεκτρολογικές εργασίες στο Δημοτικό σχολείο 
8. Συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών 
9. Εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Παλαιογρατσάνου.  
10.  Καθαρισμός περιττής βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους με το συνεργείο 
του Δήμου και εθελοντές από το Παλαιογράτσανο.  
 
ΠΟΛΥΦΥΤΟ 
1. Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων 
2. Καθαρισμός των τριών ρεμάτων (Λάφιστα, Κούρναβου, Πλατανόλακκα) από 
φερτά υλικά της θεομηνίας του 2020 για να καταστεί ο δρόμος προσπελάσιμος. 
Επίσημα με εντολή της Περιφέρειας ο δρόμος είναι κλειστός.  
3. Καθαρισμός περιττής βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους. 
4. Σύνταξη μελέτης για μεταφορά πόσιμου νερού από ορεινές πηγές στον οικισμό 
Πολυφύτου. 
 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
1. Η πανδημία και οι περιορισμοί της δεν επέτρεψαν να έχουμε ένα θετικό 

απολογισμό στην προβολή του Δήμου με εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Οι λιγοστές 
εκδηλώσεις πριν την πανδημία και ελάχιστες το καλοκαίρι του 2020, προβλήθηκαν με 
πολλούς τρόπους. 
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2. Η ιστοσελίδα, που ξεκίνησε μαζί με την λειτουργία του Δήμου έχει 
μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς και κάποιες σχετικές σελίδες στα ηλεκτρονικά μέσα  
κοινωνικής δικτύωσης.  Τα φρούτα, οι συνεταιρισμοί, το Σκεπασμένο, οι ορεινοί 
οικισμοί, οι αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις ήταν πάντα στο προσκήνιο 

3. Ωστόσο μια σειρά θεμάτων παρουσιάστηκαν, άλλα θετικά  (από 
εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου) κι άλλα δύσκολα λόγω προβλημάτων (θεομηνίες),  
κυρίως από τα τηλεοπτικά με τα ΜΜΕ που ήταν σταθερά δίπλα μας και φροντίζουν την 
προβολή του Δήμου.  

4. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε δυο περιπτώσεις προβολής που δεν 
οφείλονται στο Δήμο αλλά στα Σχολεία μας με τα βραβεία που πήραν για ταινίες και 
εργασίες και έφεραν μια μεγάλη δημοσιότητα για το Βελβεντό από άλλη σκοπιά. Το 
Λύκειο Βελβεντού με την ταινία «Ταξίδι στην ελπίδα» που προβλήθηκε από την ΕΡΤ 
αλλά και δεκάδες μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Δημοτικό Σχολείο με μια σειρά 
βραβεία για δραστηριότητες των μαθητών. Ευχαριστούμε την εκπαιδευτική Κοινότητα, 
τους μαθητές και τις οικογένειές τους. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
• Είκοσι τρεις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου Δήμου 

υπάρχουν δεκάδες ακόμα πράγματα που έγιναν και  δεν τα αναφέρουμε σήμερα για 
οικονομία χρόνου.  

• Ας σκεφτούμε όλοι πως θα ήταν σήμερα ο Δήμος μας αν συνέχιζε 
κανονικά τη λειτουργία του το 2010, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί.  

• Βασικό μας πάντως μέλημα είναι να υπηρετήσουμε δυο βασικές αρχές 
της Αυτοδιοίκησης. Να είμαστε άμεσοι και δίπλα στον πολίτη και να έχουμε μια χρηστή 
οικονομικά διαχείριση χωρίς να βρεθούμε με ελλείμματα, σαν αυτά που 
κληρονομήσαμε.  

• Ο Κορωνοϊός μας αφαίρεσε το πλεονέκτημα της επαφής, της 
επικοινωνίας , των λαϊκών συνελεύσεων. Ελπίζουμε σύντομα να επανέλθουμε στις 
γνωστές μας λειτουργίες.    

• Ωστόσο το μεγάλο στοίχημα παραμένει: Ο τόπος μας δικαιούται και του 
αξίζει μια νέα πορεία ανάπτυξης που θα συγκρατήσει τον πληθυσμό και θα ανατρέψει 
την καθοδική πορεία που βιώνει η ελληνική επαρχία.  

• Η συνεχής υποστήριξη του αγροτικού τομέα που είναι ο τροφοδότης 
της τοπικής μας οικονομίας αλλά και η συμπληρωματική τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής στα Πιέρια και τη Λίμνη) είναι από τις βασικές μας στοχεύσεις. 

• Οι προτάσεις και τα σχέδιά μας για το μέλλον είναι πολλά, όμως τη 
δεδομένη στιγμή εξαρτώνται όχι μόνο από τις δικές μας προσπάθειες αλλά και  από 
την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια, τις οποίες ενημερώνουμε συνεχώς και 
διεκδικούμε την στήριξη για την υλοποίησή τους.  

• Στο τέλος θα κριθούμε όλοι από τα αποτελέσματα. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   
• Ευχαριστίες οφείλω προσωπικά στους αιρετούς και στους υπαλλήλους 

του Δήμου που αγόγγυστα εργάστηκαν και εργάζονται για να σταθεί ο Δήμος στα 
πόδια του και να βρει το βηματισμό του.  

• Ως Δήμος ευχαριστίες οφείλουμε σε όλους τους εθελοντές πολίτες και 
στα συνεργεία που μας στήριξαν στην δύσκολη ώρα της έναρξης και που μας 
στηρίζουν συνεχώς καθημερινά.  

• Στους Υπουργούς, στους Βουλευτές, στην Περιφέρεια, στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε όλες τις υπηρεσίες.  

• Στην εκπαιδευτική Κοινότητα  
• Σε όλους τους φορείς και συλλόγους  του Βελβεντού. 
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• Σε όλους τους πολίτες, αλλά και τους επαγγελματίες και που με τις 
προτάσεις, τις παρατηρήσεις και την κριτική τους μας βοηθούν να γινόμαστε 
καλύτεροι. 

• Στους ομογενείς που μας στήριξαν με τις δωρεές τους. 
• Στα ΜΜΕ του Νομού και ευρύτερα, που προβάλλουν το Δήμο 
• Σε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν με τον τρόπο  τους το Δήμο 

μας. 
 

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  
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2021. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 1 Ιουλίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 
Βάϊα Μαλλού 
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