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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/18-11-2019 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
Απόφαση αριθμ.573/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το διάστημα μέχρι 3112-2023»
Στην Κοζάνη σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κ. Τουμπουλίδου Παρθένας, με
αριθμό πρωτ. 35308/18-11-2019, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο
χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αρθρ. 74 και 92
του Ν.4555/2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από
τα σαράντα ένα μέλη (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα εννέα (39) ήτοι:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Α/Α
Παρόντες
1.
Τουμπουλίδου Παρθένα
(Νούλα)
2.
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
3.
Μάρας Ζήσης
4.
Δουγαλής Γεώργιος
5.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος
6.
Φλώρος Μάρκος
7.
Βεντούλη Σουλτάνα (Τάνια)
8.
Παφύλης Δημήτριος (Τάκης)
9.
Σιδηράς Αναστάσιος
10.
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
11.
Ιωαννίδης Ελευθέριος
12.
Γρηγοριάδης Ιωάννης
13.
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
14.
Πουτακίδης Αριστοτέλης
15.
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
16
Κουζιάκης Χαρίσιος
17.
Κουρού Κωνσταντίνος
18.
Ιωαννίδης Ιωάννης
19.
Βαλαής Γεώργιος
20.
Μιχαηλίδης Κυριάκος
21.
Τσιομπάνος Ιωάννης

Α/Α
22.

Παρόντες
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.

Αθανασιάδης Πέτρος
Μυροφορίδης Ιωάννης
Αμανατίδου Παρθένα (Ματίνα)
Ραφαηλίδης Αναστάσιος
Ευκολίδης Γεώργιος
Καλαμπούκας Πάσχος
Σημανδράκος Ευάγγελος
Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
Αλεξανδρίδης Σάββας
Γκούμας Βασίλειος (Λάκης)
Δερμιτζάκης Αθανάσιος
Φτάκας Γεώργιος
Κεχαγιάς Φώτιος
Τεκέογλου Σταύρος
Στολτίδης Νόντας
Δημαράκη Θεοδώρα
Κύργιας Κων/νος

Απόντες
1.
Μηλιώνης Πέτρος
2.
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Ύστερα από πρόταση της Προέδρου με τη συναίνεση του Δημάρχου, το 10 ο θέμα
συζητήθηκε πριν το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
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Πρόεδροι Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Καλαμπούκας Γεώργιος, Αγίας Παρασκευής, 2)Λεοντής Κων/νος,
Αγίου Χαραλάμπους, 3)Βαβλιάρας Αστέριος, Αιανής 4)Καζαντζίδης Θεοχάρης,
Ακρινής, 5)Κορκίδας-Τιόγας Δημήτριος, Άνω Κώμης, 6)Παπαδημητίου Φώτιος,
Δρεπάνου, 7) Παπαδημητρίου Χρήστος, Αυγής, 8)Πενογλίδης Αθανάσιος,
Καλαμιάς, 9)Τσιφτσής Ιωάννης, Καρυδίτσας, 10)Ζυμάρας Κων/νος, Κάτω
Κώμης, 11)Τότσκας Αντώνιος, Κερασέας, 12)Τσουτσίδης Γρηγόφιος, Λιβερών,
13)Σπανίδης Αιμίλιος, Μαυροδενδρίου, 14)Πουταχίδης Ζήνων, Οινόης,
15)Πηλιανίδης Γεώργιος, Ποντοκώμης, 16) Σταμκοπούλου Ευαγγελία., Ροδιανής,
17)Τηλαβερίδης Κων/νος, Ρυακίου, 18)Χατζαβερίδης Γεώργιος, Χαραυγής.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τουμπουλίδου
Παρθένας.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 76 Ν.3852/2010
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000)
κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών,
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές
αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από
εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
2
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ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης,
πλην της περίπτωσης ι` και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να
είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3)
του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α` έως θ`,
οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό
κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε
δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.
Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος
δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση
προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου
εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου,
δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι
πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων
των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών
οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά
περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό
πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του
δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει
την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.
Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και
συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και
παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
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ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού
δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α` 167).
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από
πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη
σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου
προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για
άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο
είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α` έως θ` της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό
(50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα
με την περίπτωση ι` της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη
με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και
περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα
της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση
θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση
ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής
διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική
συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που
διατυπώνονται.
4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με
μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε
πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι
συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή
πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και
πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο
δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.
6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των
δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό
διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες
διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την
παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του
δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.».
***
Το άρθρο 76 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 78
Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018, και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 92 του
αυτού νόμου από τη δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος
του ν.4555/2018.
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Σύμφωνα με την αριθμ. 565/2014 Α.Δ.Σ. τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου
1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του
Δήμου Κοζάνης (148/2011 Α.Δ.Σ.) ως εξής:
Αρθρο 1
Συγκρότηση – Σύνθεση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.
1. «…..»
2. «…..»
3. Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής
διαβούλευσης συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, θα
αποτελείται από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη και θα
ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Εξ αυτών τα τρία τέταρτα
(¾) θα είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και το
ένα τέταρτο (¼) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους. Μέλος της επιτροπής θα είναι επίσης ο Δήμαρχος ή
ο οριζόμενος με απόφαση δημάρχου αντιδήμαρχος ο οποίος και
θα προεδρεύει.
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018, «…Στη
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με
το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των
περιπτώσεων α` έως θ`, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των
εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο
μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους
εκλογικούς καταλόγους του δήμου…»
Με την από 16-10-2019 δημόσια πρόσκληση ζητήθηκε από τους δημότες που
είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Κοζάνης να
εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο του Δήμου Κοζάνης προκειμένου να
διενεργηθεί κλήρωση για τη συμμετοχή των στη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης (ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών
εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α` έως θ`).
Κατατέθηκαν είκοσι εννέα (29) αιτήσεις δημοτών, εκ των οποίων οι τρείς
αποσύρονται διότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υπαλληλική σχέση με το Δήμο
Κοζάνης.
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στη συγκρότηση της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης.
Η σύνθεση της Επιτροπής Διαβούλευσης να αποτελείται από 45 μέλη εκ των
οποίων τα 33 μέλη να είναι από τους παρακάτω φορείς
Οι φορείς που προτείνεται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης
είναι οι παρακάτω:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
1. Ομοσπονδία επαγγελματιών-Βιοτεχνών
2. Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης
3. Εμπορικό-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
4.Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης.
5.Ένωση Νέων Αγροτών Κοζάνης.
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
1. Δικηγορικός Σύλλογος
2. Ιατρικός Σύλλογος
3. Οδοντιατρικός Σύλλογος
5
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4. ΑΔΕΔΥ
5. Συντονιστική Επιτροπή Συνταξιούχων
6. Φαρμακευτικός Σύλλογος
7. ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
8. ΓΕΩΤΕΕ
9. ΕΕΤΕΜ
10. Οικονομικό Επιμελητήριο
11. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
1. Εργατικό Κέντρο
2. Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
3. Σωματείο ΕΝΩΣΗ
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
1. Σωματείο εργαζομένων στο Δήμο
2. Σωματείο εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ
3. Σωματείο εργαζομένων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κοζάνης.
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
1. Σύλλογος Πολυτέκνων
2. Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
3. Σύλλογος ΑΜΕΑ
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
1. Ε.Π.Σ. Κοζάνης
2.Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
1. ΚΕΠΚΑ
2. ΑΡΣΙΣ
3. Οικολογική Κίνηση
4. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
5.Δίκτυο «ΠΡΟΤΑΣΙΣ»
η) Εκπρόσωπος των Τοπικών Συμβουλίων Νέων του Δήμου Κοζάνης
Στη συνέχεια διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση, από την οποία προέκυψαν, για
τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, οι παρακάτω δημότες οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στον ειδικό κατάλογο του
Δήμου Κοζάνης, ήτοι:
1. Τρέμη Μαρία του Παναγιώτη
2. Χατζόγλου Νικόλαος του Γεωργίου
3. Κοτζιά Αλεξάνδρα του Κων/νου
4. Τζιαναμπέτης Χρήστος του Αστερίου
5. Αποστολίδης Παναγιώτης του Ιωάννη
6. Πλόσκας Λεωνίδας του Φωτίου
7. Χατσίδης Νικόλαος του Δημητρίου
8. Μόσχος Δημήτριος του Αναστασίου
9. Βαλταδώρος Δημήτριος του Αλεξάνδρου
10. Κολιός Κων/νος του Ιωάννη
11. Πεχλιβανίδου Ελένη – Αναστασία του Σάββα
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες
απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
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Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στολτίδης Νόντας ανέφερε ότι η παράταξή του δεν
συμμετέχει στη συζήτηση και στην ψηφοφορία για τους λόγους που αναλυτικά
αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:
1.Την εισήγηση της Προέδρου
2. Το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78
Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018, και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 92 του
αυτού νόμου από τη δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του
ν.4555/2018.
3. Την αριθμ. 565/2014 Α.Δ.Σ. με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 3 του
άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης (148/2011 Α.Δ.Σ.)
4.Την από 16-10-2019 δημόσια πρόσκληση του Δημάρχου Κοζάνης.
5.Την δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε.
Ύστερα από ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία (Οι δημοτικοί σύμβουλοι Στολτίδης
Ν. και Δημαράκη Θ. απείχαν της συζήτησης και της ψηφοφορίας)
Αποφασίζει
Α. Συγκροτεί Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κοζάνης, στην οποία
προεδρεύει η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από
εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες ως εξής::
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
1. Ομοσπονδία επαγγελματιών-Βιοτεχνών
2. Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης
3. Εμπορικό-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
4.Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης.
5.Ένωση Νέων Αγροτών Κοζάνης.
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
1. Δικηγορικός Σύλλογος
2. Ιατρικός Σύλλογος
3. Οδοντιατρικός Σύλλογος
4. ΑΔΕΔΥ
5. Συντονιστική Επιτροπή Συνταξιούχων
6. Φαρμακευτικός Σύλλογος
7. ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
8. ΓΕΩΤΕΕ
9. ΕΕΤΕΜ
10. Οικονομικό Επιμελητήριο
11. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
1. Εργατικό Κέντρο
2. Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
3. Σωματείο ΕΝΩΣΗ
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
1. Σωματείο εργαζομένων στο Δήμο
2. Σωματείο εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ
3. Σωματείο εργαζομένων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κοζάνης.
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
1. Σύλλογος Πολυτέκνων
2. Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
7

ΑΔΑ: 6ΨΜΠΩΛΠ-9Φ7

3. Σύλλογος ΑΜΕΑ
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
1. Ε.Π.Σ. Κοζάνης
2.Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
1. ΚΕΠΚΑ
2. ΑΡΣΙΣ
3. Οικολογική Κίνηση
4. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
5.Δίκτυο «ΠΡΟΤΑΣΙΣ»
η) Εκπρόσωπος των Τοπικών Συμβουλίων Νέων του Δήμου Κοζάνης
θ) Έντεκα (11) δημότες οι οποίοι αναδείχτηκαν ύστερα από δημόσια κλήρωση
που διενεργήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι:
1. Τρέμη Μαρία του Παναγιώτη
Εmail: mtremi@hotmail.gr τηλ. 6984905801
2. Χατζόγλου Νικόλαος του Γεωργίου
Εmail: chatzoglou@gmail.com τηλ. 6944453500
3. Κοτζιά Αλεξάνδρα του Κων/νου
Τηλ. 6972973185 - 2461039908
4. Τζιαναμπέτης Χρήστος του Αστερίου
Εmail: tzianampeths@gmail.com τηλ. 6984620164
5. Αποστολίδης Παναγιώτης του Ιωάννη
Τηλ. 6944944494
6. Πλόσκας Λεωνίδας του Φωτίου
Εmail:Ploskaqsleonidas@gmail.com τηλ.6908463414
7. Χατσίδης Νικόλαος του Δημητρίου
Εmail:xatsidis@hotmail.com τηλ. 6974075269
8. Μόσχος Δημήτριος του Αναστασίου
Εmail:dimitriosmosxos@yahoo.gr τηλ.6944419589
9. Βαλταδώρος Δημήτριος του Αλεξάνδρου
Εmail:takisVal+1978@gmail.com τηλ.6930572020
10. Κολιός Κων/νος του Ιωάννη
Εmail:katsikol@yahoo.gr τηλ. 6937303303
11. Πεχλιβανίδου Ελένη – Αναστασία του Σάββα
Εmail:elpechli@yahoo.gr τηλ. 6973574700
Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 573/2019
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Α/Α
Παρόντες Δ. Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
1. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
2. Μάρας Ζήσης
3. Δουγαλής Γεώργιος
4. Βασιλακόπουλος Βασίλειος
Ακριβές Απόσπασμα
5. Φλώρος Μάρκος
Κοζάνη 18 Νοεμβρίου 2019
6. Βεντούλη Σουλτάνα (Τάνια)
Η Πρόεδρος
7. Παφύλης Δημήτριος (Τάκης)
8. Σιδηράς Αναστάσιος
9. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
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Τουμπουλίδου Παρθένα

Α/Α
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Παρόντες Δ. Σ.
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
Πουτακίδης Αριστοτέλης
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Κουζιάκης Χαρίσιος
Κουρού Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Βαλαής Γεώργιος
Μιχαηλίδης Κυριάκος
Τσιομπάνος Ιωάννης
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Αθανασιάδης Πέτρος
Μυροφορίδης Ιωάννης
Αμανατίδου Παρθένα (Ματίνα)
Ραφαηλίδης Αναστάσιος
Ευκολίδης Γεώργιος
Καλαμπούκας Πάσχος
Σημανδράκος Ευάγγελος
Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
Αλεξανδρίδης Σάββας
Γκούμας Βασίλειος (Λάκης)
Δερμιτζάκης Αθανάσιος
Φτάκας Γεώργιος
Κεχαγιάς Φώτιος
Τεκέογλου Σταύρος
Στολτίδης Νόντας
Δημαράκη Θεοδώρα
Κύργιας Κων/νος
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