ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/01-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 26/2019
ΘΕΜΑ:

Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας για την απαγόρευση χρήσης
μπάλας στην κεντρική πλατεία Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 1η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 153/26-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Απόντες
Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τράντα Ιωάννα
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Αγγέλης Δημήτριος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Καμκούτης Θωμάς
Αχίλλας Γεώργιος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Κουκόλη Σοφία
Τσέγκος Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος
Παπαδημητρίου Ζήνων
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Μανώλας Αριστείδης
Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
Μυλωνά Κατίνα
Κουκάλης Ζήνων
Μύρος Δημήτριος
Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Τζάτσου Βάϊα
Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου
1 Βρακόπουλος Αντώνιος -Πολυφύτου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
αναφερόμενη στο θέμα, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:
Στην Κεντρική Πλατεία του Βελβεντού όπου υπάρχει το κτίριο της Παιδικής
Βιβλιοθήκης και του Περιφερειακού Ιατρείου αλλά και τραπεζοκαθίσματα των
καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας (ταβέρνες και καφετέριες) συχνά τα παιδιά
παίζουν ποδόσφαιρο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης υποδομής για
ποδόσφαιρο αφού ο χώρος είναι περιορισμένος. Συχνά με τη μπάλα που ξεφεύγει από
τον έλεγχο προκαλούνται ζημιές στα κτίρια και δημιουργούνται προβλήματα στους
αμέριμνους επισκέπτες των καταστημάτων. Υπάρχουν ήδη σημαντικές υλικές ζημιές
στους φωτιστικούς ιστούς της πλατείας, στα παντζούρια της Παιδικής βιβλιοθήκης και
του Περιφερειακού ιατρείου ενώ συχνά δεχόμαστε καταγγελίες από πολίτες που έχουν
δεχτεί χτυπήματα από μπάλες ποδοσφαίρου ενώ κάθονταν αμέριμνοι σε κάποιο από τα
καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας. Τις ίδιες ώρες, απογευματινές συνήθως, τα
χτυπήματα της μπάλας παρενοχλούν σοβαρά τη λειτουργία της Παιδικής Βιβλιοθήκης.
Με δεδομένο αυτό, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας για τη χρήση μπάλας στην Κεντρική Πλατεία
αναγράφοντας το μήνυμα : «Σεβόμαστε τον χώρο και τους άλλους» και προτρέπουμε
το Δημοτικό Συμβούλιο να διαβουλευτεί με τη νεολαία και να αξιοποιήσει άλλες
δημόσιες υποδομές για τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως τα γήπεδα 5Χ5 του Δημοτικού
Σχολείου και τα γήπεδα του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ειδικά τους καλοκαιρινούς
μήνες.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, έθεσε
τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας για τη χρήση μπάλας στην Κεντρική
Πλατεία με την προτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο να διαβουλευτεί με τη νεολαία
και να αξιοποιήσει άλλες δημόσιες υποδομές για τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως τα
γήπεδα 5Χ5 του Δημοτικού Σχολείου και τα γήπεδα του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Την εισήγηση της Προέδρου, καταψήφισαν τα μέλη της Μείζονος και της Ελάσσονος
Αντιπολίτευσης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 02 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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