ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015
Της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου
Κοζάνης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου
Κοζάνης με θέμα «Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου (Ά φάση Στρατηγικού
Σχεδιασμού».
Στην Κοζάνη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2015,
ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Κοβεντάρειου κτηρίου του Δήμου Κοζάνης, Χ.Μούκα και
Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, συνήλθε σε επαναληπτική τακτική
συνεδρίαση (την Δευτέρα 7-9-2015, δεν υπήρχε η απαιτούμενη
απαρτία) η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Κοζάνης ως
Προέδρου αυτής, με ημερομηνία 27-8-2015, που δόθηκε στους
φορείς και στους δημότες που συμμετέχουν στην παραπάνω
επιτροπή . Παραβρέθηκαν δώδεκα (12) από τα μέλη και σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 υφίσταται απαρτία στην
επαναληπτική συνεδρίαση με όσους παρίαστανται. ήτοι:
1. Βασίλης Κούτσιανος Σύλλογος ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης
2. Κυριάκος Ιωαννίδης Σύλλογος Πολυτέκνων Κοζάνης
3. Γαύρος Οδυσσέας, Σύλλογος Πολυτέκνων Κοζάνης
4. Ζιώγας Δημήτρης ΑΡΣΙΣ Κοζάνης
5. Καπέλλα Ευαγγελία ΑΡΣΙΣ Κοζάνης
6. Ζιώγας Κωνσταντίνος ΤΕΕ ΔΜ
7. Χριστοφορίδης Γιώργος Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης
8. Μπουράκης Κώστας ΕΛΜΕ Κοζάνης
9. Καρακάσης Εμμανουήλ Οικονομικό Επιμελητήριο
10. Σάββας Χρήστος, ΕΠΣ Κοζάνης
11. Γαβριηλίδης Μάνος ΓΕΩΤΕΕ ΔΜ
12. Τζήκας Νικόλαος Δικηγορικός Σύλλογος
13. Σήφης Πλομάκης ΠΑΠΕΛ
14. Βαπτίδου Φανή ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Παρόντος και του Δημάρχου Ελευθέριου Ιωαννίδη που ορίστηκε ως
Προεδρεύων της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι επικεφαλής των παρατάξεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, δημοτικοί σύμβουλοι 1)Λάζαρος Μαλούτας,
2)Ιωάννης Δεληγιάννης, 3)Γιώργος Γκουτζηκώστας και 4) Κων/νος Κύργιας..
Ο Δήμαρχος κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης εισηγήθηκε σχετικά με την Α’ φάση του
Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Τα πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα
προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στην
βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α.,
μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την
παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το
φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και το σύνολο των τοπικών
υποθέσεων.Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί το κείμενο που καταγράφει,
όχι μόνον το όραμα της Δημοτικής Αρχής, τους ειδικούς στόχους και τα
εργαλεία, με τα οποία αυτό θα υλοποιηθεί, αλλά και το όραμα της τοπικής
κοινωνίας για το Δήμο.
Ακολούθησαν ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες
απόψεις των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης, όπως
αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά.
Μεταξύ άλλων προτάθηκαν από τους φορείς – μέλη και τα εξής:
Χρήστος Σάββας ΕΠΣ:
1. Να αναβαθμιστούν οι αθλητικοί χώροι στην Κοζάνη και να μπορεί η
Κοζάνη να φιλοξενήσει αθλητικές εκδηλώσεις διεθνών προδιαγραφών. Να
βελτιωθεί το ποδοσφαιρικό γήπεδο στο ΔΑΚ.
2. Επενδυτής να φτιάξει το γήπεδο .
Κώστας Μπουράκης ΕΛΜΕ:
1. Να πραγματοποιηθεί Κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης και
του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Μετά τη συζήτηση επί γενικού πλαισίου, να γίνουν συζητήσεις σε
ειδικότερο πλαίσιο. (π.χ. παιδεία).
3.Να γίνει πειραματικό γυμνάσιο στην Κοζάνη. Πρέπει όμως τα πειραματικό
όχι να είναι ειδικά σχολεία για παιδιά της αφρόκρεμας, αλλά να έχει μια γενική
γκάμα μαθητών
4. Να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο ως εκπαιδευτικό κέντρο.
5. Ενίσχυση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης
6. Αξιοποίηση σχολικών εγκαταστάσεων.
7. Αξιοποίηση των σχολείων τα απογεύματα.
8. Συνεργασία με φορείς. Η ΕΛΜΕ μπορεί να συμβάλει {πχ. Δια βίου
μάθηση, βιβλιοθήκη κ.λ.π.} στον σχεδιασμό προγραμμάτων

Μανόλης Καρακάσης Οικονομικό επιμελητήριο:
1. Για την διαδικασία της διαβούλευσης να ακολουθήσουν εξειδικευμένες
συζητήσεις
2. Οι προτάσεις του ΟΕΕ έχουν συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό
3. Η περιοχή έχει επαναπαυτεί από τον σεισμό. Εκεί ακόμα στηρίζεται η
ανάπτυξη της περιοχής.
4. Επαναλαμβάνονται πράγματα στον σχεδιασμό.
5. Αξιοποίηση ακινήτων Δήμου. Μεγάλη έμφαση στο κέντρο της πόλης.
6. Έργα που δεν έχουν κοστολογηθεί. Να τεθούν προτεραιότητες για τα έργα
που θα μπουν στα προγράμματα.
7. Εκμετάλλευση λιγνιτικής περιόδου. Όχι καθετοποίηση παραγωγής στις
ΑΠΕ
8. Αξιοποίηση ΜΚΟ
Κούτσιανος Βασίλης ΑΜΕΑ:
1. Έλλειμμα κουλτούρας διαβούλευσης και συνεργασίας
2. Στήριξη της Δια βίου Εκπαίδευσης και Κοινωνικών Δομών
3. Στρατηγικός σχεδιασμό και κοινωνικές δομές
4. Θεσμικό πλαίσιο Καλλικράτη. Επικαλύψεις με την περιφέρεια στις
κοινωνικές υπηρεσίες.
5. Να γίνει φιλική η πόλη στα ΑΜΕΑ. Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις.
Βιώσιμες Αστικές Μεταφορές.
6. Το μουσείο και το Κολυμβητήριο δεν είναι προσβάσιμα στα ΑΜΕΑ
7. Εναλλακτικός τουρισμός για ΑΜΕΑ
8. Την Ποιότητα των Υπηρεσιών – Εκπαίδευση των στελεχών. Βοήθεια στην
εκπαίδευση για ΑΜΕΑ.
9. Ηλεκτρονική προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ (ιστοσελίδες κ.λ.π.)
Νίκος Τζήκας Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης:
1. Συνεχή και ορθή επανάληψη από το 2008 των προηγούμενων Δημοτικών
Αρχών.
2. Λόγο της οικονομικής κρίσης, οι στρατηγική σχεδιασμοί είναι υπό αίρεση.
3. Αυτοδιοικητική ικανότητα των Δήμων – Διοικητικοί αυτοτέλεια των Δήμων

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε όλους όσους παραβρέθηκαν
στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης μέσα από
την οποία παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των φορέων και των δημοτών για το
Στρατηγικό Σχεδιασμό
του Δήμου Κοζάνης και ζήτησε τη θετική
γνωμοδότηση του σώματος για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, την οποία
και έλαβε.

Με το παρόν ολοκληρώνεται η Α’ φάση, που αφορά στη σύνταξη του
Στρατηγικού Σχεδίου και Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-19 του Δήμου
Κοζάνης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

