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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης/17-08-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 82/2020 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του Δήμου Βελβεντού  

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 17 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 
20.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
κεκλεισμένων των θυρών, στη Νέα Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί 
της οδού Αγίας Τριάδας 8,σύμφωνα με 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. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2153/12-08-2020 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 -15- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Παπαδημητρίου Ζήνων 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος 2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία 
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 Μανώλας Αριστείδης   
15 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος  Τζάτσου Βάϊα 
2 Κουκάλης Ζήνων  Παπανδρίτσα Μαρία 
3 Μυλωνά Κατίνα  Μύρος Δημήτριος 
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου  Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
         
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του 
Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η 
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
 

Έναν σχεδόν χρόνο μετά την επανασύσταση του Δήμου Βελβεντού και αφού 
η Δημοτική Αρχή με τη συνεργασία Τοπικών Συμβούλων αλλά και εθελοντών 
προσπάθησε να εκκινήσει ουσιαστικά την αυτοδιοικητική λειτουργία 
αντιμετωπίζοντας βασικές ανάγκες, πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας  και 
χρονίζουσες δυσλειτουργίες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το αίτημα της 
Περιφερειακής Αρχής για την σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου 
Βελβεντού όσο και τη γενικότερη αίσθηση, όπως αυτή διαλαμβάνεται από την 
καθημερινή επικοινωνία με τους Δημότες, θεωρούμε αναγκαίο να ξεκινήσουμε μια 
ευρεία διαβούλευση με θέμα το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Βελβεντού. 

Προκειμένου η διαδικασία αυτή να γίνει οργανωμένα, συστηματικά και με 
συγκεκριμένη στόχευση, θεωρούμε ότι αυτή πρέπει να γίνει στο πλαίσιο επιτροπής, 
η συγκρότηση της οποίας θα έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στο επισυναπτόμενο κείμενο κατατίθεται η αρχική πρόταση για τη σύσταση 
της επιτροπής διαβούλευσης, η οποία θα ασχοληθεί με το κρίσιμο αυτό για τον τόπο 
ζήτημα, την οποία καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει και να εγκρίνει.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, 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 μαγνητοφωνημένα πρακτικά  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης με αντικείμενο τη διαμόρφωση του 
μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης του Βελβεντού, σύμφωνα και με το κείμενο – 
πρόταση που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2020. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 
 
 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

 
 
 
 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 18 Αυγούστου 2020 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 

 
Βάϊα Μαλλού 
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟ 2020 ~ ΒΕΛΒΕΝΤΟ … 

Μετά τον 10ετή αγώνα επανασύστασης του Δήμου, την επιτυχή του έκβαση 

και την έναρξη λειτουργίας του Δήμου Βελβεντού τον Σεπτέμβριο του 2019, 

θεωρούμε ως Δημοτική Αρχή απαραίτητο να ξεκινήσουμε μια διαδικασία 

διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους δημότες, 

προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα: 

Ποιο θα είναι το αναπτυξιακό μοντέλο του Βελβεντού τις επόμενες 

δεκαετίες 

Γιατί κάνουμε τη διαδικασία 

Ο Δήμος ξεκίνησε τη λειτουργία του ουσιαστικά από μηδενική βάση όσον 

αφορά στην οργανωτική του δομή αλλά και με συγκεκριμένα οικονομικά και 

κρίσιμα διαδικαστικά ανοιχτά ζητήματα, όπως αυτά προέκυψαν από τη 

διαδικασία διάσπασης. Πολλά από αυτά έχουν διευθετηθεί ή δρομολογηθεί 

στη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας, άλλα πάλι καθυστερούν ή 

μετατίθενται τόσο λόγω γραφειοκρατίας όσο και λόγω των πεπερασμένων 

δυνατοτήτων που έχουμε από άποψη ανθρώπινου δυναμικού παρά τις 

υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν συνεχώς, τόσο οι υπάλληλοι 

όσο και οι συνεργάτες του Δήμου. 

Μετά από αυτόν τον πρώτο χρόνο θεωρούμε, ότι είναι αναγκαίο από κοινού 

να αποφασίσουμε την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε, μπορούμε και 

πρέπει να κινηθούμε, προκειμένου το σύνολο των αποφάσεων, δράσεων και 

πρωτοβουλιών να απορρέει από μια κοινή αφετηρία και να συντείνει στην 

επίτευξη ενός κοινά αποδεκτού και συμφωνημένου στόχου, δηλαδή να 

λειτουργούμε με μια στρατηγική και όχι αποσπασματικά ενώ ταυτόχρονα να 

έχουμε την κοινή βάση, η οποία θα απαντά στο τι είναι προτεραιότητα και τι 

όχι. 

Κυρίως όμως θα κληθεί η Επιτροπή με διαύγεια, ειλικρίνεια και θαρραλέα 

αλλά και οραματική ματιά να συνδυάσει το παρόν με το μέλλον που 

ευχόμαστε και αξίζει στον τόπο. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα 

προηγούμενα 10 χρόνια, τη διαδικασία που μας οδήγησε σε ένα ολέθριο 

τέλμα με επιπτώσεις που θα μας ¨ταλαιπωρούν¨ για καιρό καθώς και με 

ευκαιρίες, οι οποίες έμειναν ανεκμετάλλευτες. Τίποτα και κανένας δεν μας 

εγγυάται ότι μέσο-μακροπρόθεσμα δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια 

παρόμοια πολιτική απόφαση. Είναι λοιπόν κρίσιμο να διαμορφώσουμε από 

τώρα τα χαρακτηριστικά του Βελβεντού, τα οποία θα αποτελούν (όσο αυτό 
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είναι δυνατό) τα «αποδεικτικά» της βιώσιμης ανάπτυξής του και τη 

«θωράκισή» του απέναντι σε κάθε πιθανή προσπάθεια συνένωσής του.  

Στόχος είναι η διατύπωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για το 

Βελβεντό και τις τοπικές Κοινότητες λαμβάνοντας υπόψη  

*τα σημερινά δεδομένα,  

*τους κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες,  

*την ειδική (τοπική) και γενικότερη οικονομική κατάσταση,  

*τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

* το δυναμικό (potential) ανάπτυξης 

* τις πιθανές συνέργειες με άλλους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς.           

Ποια τα επιμέρους ερωτήματα 

Θα καθοριστούν στην Επιτροπή, στο σημείο αυτό αναφέρονται ενδεικτικά  

Ποιοι συμμετέχουν 

Θα κληθούν να συμμετέχουν  

- Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβουλοι & Πρόεδροι Κοινοτήτων 

- Εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και κοινωνικών φορέων 

- Εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων Βελβεντού και τοπικών Κοινοτήτων  

- Εκπρόσωποι των Σχολικών Μονάδων και των μαθητικών Κοινοτήτων 

- Εκπρόσωποι των ομογενειακών Συλλόγων 

- Κάθε ενδιαφερόμενος που θα δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής 

- Κατά περίπτωση και μετά από απόφαση της Επιτροπής θα μπορούν να 

κληθούν εκπρόσωποι Επαγγελματικών Φορέων (π.χ. Τεχνικό 

Επιμελητήριο), Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων καθώς και Επιστήμονες  / 

Τεχνοκράτες, οι οποίοι λόγω αντικειμένου θα μπορούν να 

συνεισφέρουν στα θέματα συζήτησης της Επιτροπής.  

Πως θα συσταθεί  

Η σύσταση της Επιτροπής διαβούλευσης θα γίνει μετά από συζήτηση της 

πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο και λήψη σχετικής απόφασης. 

Ακολούθως θα σταλούν προσκλήσεις σε όλους τους φορείς για τη 

συμμετοχή τους και θα αναρτηθεί σχετική πρόσκληση και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου προκειμένου να μπορέσουν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

και Δημότες.  

Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο 

τρόπο  (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με μηνύματα)  όλα τα μέλη. 

 

Πως λειτουργεί 
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Η Επιτροπή θα λειτουργεί με τη μορφή άτυπου, γνωμοδοτικού οργάνου, το 

οποίο θα συνεδριάζει τακτικά κατά περίπτωση και με τη συμμετοχή των 

φορέων που σχετίζονται με τα θέματα συζήτησης. 

Στην 1η συνάντηση της Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι 

συμμετέχοντες θα οριστεί 5-μελής οργανωτική ομάδα, η οποία θα έχει ως 

ρόλο την υποστήριξη της Επιτροπής σε διαδικαστικά θέματα (π.χ. τήρηση 

πρακτικών, διαδικασία σύγκλησης της Επιτροπής, κ.λ.π.) καθώς και ο 

Πρόεδρος αυτής, ο οποίος και θα διευθύνει τις συνεδριάσεις (Δήμαρχος ή 

αναπληρωτής Αντιδήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος). 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται στο χώρο 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα είναι ανοιχτές στο κοινό.  

Ποιο το χρονοδιάγραμμα 

Προτείνεται η Επιτροπή να ξεκινήσει τη λειτουργία της την 1η Σεπτεμβρίου 

2020 (έναν χρόνο μετά την επαναλειτουργία του Δήμου Βελβεντού με 

νοητό χρονικό ορίζοντα λειτουργίας το τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Α. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

3. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ 

4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

Β. ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΑΣΕΠΟΠ» 

2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

4. ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

5. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

7. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

8. ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

9. ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ 

10. ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

11. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

12. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

13. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
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14. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

15. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ 

17. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ-ΝΗΠ. 

18. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

19. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

21. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΣΙΟΥΚΑ» 

22. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΓΡΑΤΣΑΝΗ» 

23. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 

24. ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΩΝ 

25. ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

26. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γ.  ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (1903) 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΩΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ (1903) 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΩΝ ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ (1950) 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (1966) 

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ (1980 

Δ. ΔΗΜΟΤΕΣ 
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