
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 19ης/31-08-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 64/2021 

ΘΕΜΑ: 
Συνδιοργάνωση του Δήμου Βελβεντού και του Συλλόγου 
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού αγώνα Δεξιοτεχνίας με 
την ονομασία «4η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

 
Στο Βελβεντό, στις 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 21:00, τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), 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.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. 
2644/27-08-2021 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 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
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 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 



           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Μυλωνά Κατίνα  Κουκάλης Ζήνων 
2 Μύρος Δημήτριος  Ζυγανιτίδου Ειρήνη 
3   Τζάτσου Βάϊα 
4   Παπανδρίτσα Μαρία 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 

    1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος  Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
2   Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
3   Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
        
 Η Πρόεδρος κα. Μαλλού Βάϊα συνεχίζοντας τη συνεδρίαση προχώρησε στο 
έκτακτο, 5o θέμα της συνεδρίασης. 
 
 Η εισήγηση για το έκτακτο – 5o θέμα της συνεδρίασης, η οποία έχει αποσταλεί 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη, αναφέρει τα εξής:  
 «Με το υπ’ αριθμ’ 34/30-7-2021 έγγραφο του Συλλόγου Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού Βελβεντού ζητήθηκε από το Δήμο Βελβεντού η συνδιοργάνωση της 
4ης ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. Η δεξιοτεχνία θα διεξαχθεί με 
την έγκριση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού με αριθ. αδείας 1659/21 
και θα είναι η 4η κατά σειρά για το έπαθλο ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ.  
Η δεξιοτεχνία πρόκειται να λάβει χώρα στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2021 στην Κεντρική 
Πλατεία του Βελβεντού (το Σάββατο 2 Οκτωβρίου για τον τεχνικό έλεγχο των 
αγωνιζόμενων οχημάτων)  και στον αύλειο χώρο του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού (την 
Κυριακή 3 Οκτωβρίου για τη διεξαγωγή της δεξιοτεχνίας), με όλα τα απαραίτητα 
μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού, αλλά και όλα τα μέτρα ασφαλείας για 
τον αγώνα.  
 Ο αγώνας θα προσελκύσει δεκάδες συμμετοχές αγωνιζόμενων αυτοκινήτων 
αλλά και πολλούς επισκέπτες-θαμώνες του αθλήματος.  
 Η εκδήλωση απευθύνεται στους οδηγούς και ιδιαίτερα στις τάξεις της νεολαίας 
προσφέροντας αφενός γνώσεις κυκλοφοριακής αγωγής αφετέρου δε την 
σημαντική προβολή του Δήμου Βελβεντού μέσω της εκδήλωσης, η οποία θα 
προβληθεί σε όλα τα ΜΜΕ όχι μόνο της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας 
από τις ειδικές σελίδες μηχανοκίνητου αθλητισμού του διαδικτύου αλλά και από 
τηλεοπτικές εκπομπές σχετικής θεματολογίας από περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα.  
Επειδή ο μηχανοκίνητος αθλητισμός εμπίπτει στα υγιή ενδιαφέροντα της νεολαίας, 
αλλά και επειδή ο ΣΜΑΒ έχει μια μακρόχρονη παρουσία και παράδοση στο χώρο 
του Βελβεντού, προτείνεται για την υποστήριξη της εκδήλωσης: 
α) η έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Βελβεντού με το ποσό των χιλίων 
διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), ποσό που θα διατεθεί α) για την δαπάνη διαμονής 
των πληρωμάτων των αγωνιζόμενων αυτοκινήτων σε ξενοδοχεία της περιοχής και 
β) για την προμήθεια και διάθεση αναμνηστικών στους συμμετέχοντες οδηγούς.  
β) η παραχώρηση του χώρου της Κεντρικής Πλατείας για τον τεχνικό έλεγχο των 
αγωνιζόμενων οχημάτων.  
 Στον προϋπολογισμό έτους 2021 και στον ΚΑΕ 15.6472.01 με τίτλο «Έξοδα 
Αθλητικών δραστηριοτήτων έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 2.000,00 €, οπότε 



υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης του ποσού των 1.200 € για τη συμμετοχή του 
δήμου. 
 Μετά από αυτά καλείται το σώμα να αποφασίσει σχετικά.” 
 
 Η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος 
αφού έκανε μια μικρή αναφορά στην ιστορία του Συλλόγου Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού Βελβεντού, προχώρησε στην επεξήγηση λεπτομερειών ως προς τις 
τεχνικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Επίσης πρόσθεσε, ότι υπάρχει από 
πλευράς του Δήμου η οικονομική δυνατότητα συμμετοχής στην διοργάνωση, αφού 
έχει ήδη εξασφαλισθεί συγκεκριμένος κωδικός για τέτοιες περιπτώσεις στον 
προϋπολογισμό του Δήμου. Τέλος διαβεβαίωσε το σώμα, ότι έχουν γίνει όλες οι 
απαραίτητες κινήσεις και ενέργειες από τον Δήμο για την ασφαλτόστρωση 
συγκεκριμένου τμήματος δρόμου της περιοχής. 
 
 Σε συνέχεια των ανωτέρω η Πρόεδρος κ. Μαλλού Βάϊα κάλεσε το σώμα να 
αποφασίσει σχετικά ως προς την ως άνω εισήγηση του Δημάρχου. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου 
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 συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στη συνδιοργάνωση της 4ης 
ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην 
ως άνω εισήγηση του Δημάρχου και συγκεκριμένα: 
1) τη συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού με το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ 
(1.200,00 €), ποσό που θα διατεθεί α) για την δαπάνη διαμονής των πληρωμάτων 
των αγωνιζόμενων αυτοκινήτων σε ξενοδοχεία της περιοχής και β) για την 
προμήθεια και διάθεση αναμνηστικών στους συμμετέχοντες οδηγούς.  
      2) Την παραχώρηση του χώρου της Κεντρικής Πλατείας για τον τεχνικό 
έλεγχο των αγωνιζόμενων οχημάτων.  
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2021. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 
 
Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 
(σφραγίδα – υπογραφή)            (υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 31 Αυγούστου 2021 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 

 
Μαλλού Βάϊα 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

