ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης/25-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 57/2019
ΘΕΜΑ:

Εξέταση τροποποίησης της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
34/2019 περί πρότασης διάθεσης και χρήσης χώρων του
Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 758/21-11-2019 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:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Κουκόλη Σοφία
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα παρακάτω:
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Με την 34/2019 Α.Δ.Σ. ρυθμίστηκε το θέμα της διάθεσης και χρήσης χώρων
του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού.
Επειδή όσον αφορά στη χρήση του Αμφιθεάτρου του Πνευματικού Κέντρου για
εκπαιδευτικά προγράμματα (μουσική, χορωδία, παραδοσιακοί χοροί), αναγνωρίζουμε
τα προβλήματα που δημιουργεί η αλλαγή του προγράμματος των μαθητών εν μέσω
της εκπαιδευτικής χρονιάς και προκειμένου να μην δημιουργηθεί αναστάτωση σε
γονείς και παιδιά προτείνουμε την τροποποίηση της 34/2019 απόφασης στο σκέλος
αυτό.
Συγκεκριμένα προτείνουμε να επιτραπεί κατ΄ εξαίρεση η χρήση της αίθουσας
του Αμφιθεάτρου για τα μαθήματά των τμημάτων του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού
κάθε Τρίτη και του Συλλόγου Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές» κάθε Τετάρτη.
Αυτό προτείνουμε να ισχύσει μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς, δηλαδή έως το
τέλος Ιουνίου 2020.
Σε περίπτωση εκδηλώσεων ή συνελεύσεων ή συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Αμφιθέατρο τις μέρες Τρίτη και Τετάρτη, θα εφαρμόζεται η 34/2019
Α.Δ.Σ. περί διάθεσης και χρήσης των χώρων. Θεωρούμε, ότι με την αλλαγή αυτή
καθώς και με την αλλαγή προγράμματος του Σαββάτου εκ μέρους του Σ.Φ.Μ.
«Βελβεντινές Φωνές» από πρωί σε απόγεμα, όπως ο ίδιος ο Σύλλογος δήλωσε, μπορεί
να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δύο Συλλόγων για την τρέχουσα
περίοδο χωρίς προβλήματα και πάντα και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των
συμμετεχόντων στα προγράμματα.
Ακολούθως ο Δήμαρχος ανέγνωσε το υπ΄αριθμ. 35/9-11-2019 έγγραφο του
ΜΟΒ με το οποίο ζητά την αποκλειστική διάθεση του Πνευματικού Κέντρου μόνο από
τον ίδιο για τις δραστηριότητες και τα τμήματά του. Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης
ότι αν αυτό δεν συμβεί, το Δ.Σ. θα αναζητήσει προς ενοικίαση χώρους εκτός
Πνευματικού Κέντρου, ζητώντας την καταβολή των ενοικίων από το Δήμο ως
αντιστάθμισμα του παραχωρηθέντος από την πλευρά του προς το Δήμο το 1995
τουριστικού περιπτέρου «ΜΕΤΟΧΙ» που ήταν ιδιοκτησίας του και τέλος, ότι αν δεν
δοθεί άμεσα λύση στο θέμα χρήσης των χώρων του Πνευματικού Κέντρου, τα μέλη
του Δ.Σ. θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους στη Γενική Συνέλευση του ΜΟΒ στο
τέλος του χρόνου.
Για την πιθανότητα αποχώρησης του ΜΟΒ από το κτίριο του Πνευματικού
Κέντρου ο Δήμαρχος εξέφρασε την λύπη του, αφού αυτό το κτίριο κτίσθηκε κάποτε
για τις ανάγκες πρωτίστως του ΜΟΒ και με την σημαντική συνδρομή του ίδιου. Είναι
άδικο είπε να υπάρχει στον ορίζοντα τέτοια άσχημη εξέλιξη επειδή δημιουργήθηκε
πρόβλημα στην συγκατοίκηση των δυο φορέων ΜΟΒ και ΣΦΜ «Βελβεντινές Φωνές»,
πρόβλημα μάλιστα που κληρονομεί από το παρελθόν το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο ως
μη όφειλε.
Ο Δήμαρχος συνέχισε με την ανάγνωση του υπ’ αριθμ’ 31/24-11-2019
έγγραφο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές» με το οποίο ο φορέας
ζητά α) την παράταση της παραχώρησης χρήσης από τον Μάϊο του 2020 στον Ιούνιο
του 2020 και β) την από κοινού με την Δημοτική Επιτροπή του Πν. Κέντρου χρήση του
Γραφείου του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού έθεσε τις
απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Να τροποποιήσει την 34/2019 προηγούμενη απόφασή του και να δοθεί κατ΄
εξαίρεση η χρήση της αίθουσας του Αμφιθεάτρου για τα μαθήματά των
τμημάτων του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού κάθε Τρίτη και του Συλλόγου
Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές» κάθε Τετάρτη. Αυτό να ισχύσει μέχρι το
τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς, δηλαδή ως τον μήνα Ιούνιο του 2020.
2. Να εφαρμοστεί κατά τα λοιπά η 34/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και ειδικότερα στο θέμα της χρήσης του Γραφείου του Δ.Σ. του Πνευματικού
Κέντρου
3. Να επανεξεταστεί το θέμα της χρήσης των χώρων του Πνευματικού Κέντρου
πριν τη λήξη της εκπαιδευτικής χρονιάς για την μετέπειτα χρήση.
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Την εισήγηση καταψήφισαν τα μέλη της Μείζονος Αντιπολίτευσης, κ. Τέτος
Νικόλαος, κ. Παπαδημητρίου Ζήνων, κα Θεοχαροπούλου Ελευθερία και ο κ. Μανώλας
Αριστείδης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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