ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 17/2020
ΘΕΜΑ:

Ίδρυση και λειτουργία Αστυνομικού Σταθμού στον
επανασυσταθέντα από 1/9/2019 Δήμο Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από
την αριθμ. πρωτ. 358/17-02-2020 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 Γκαμπράνη Ειρήνη
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Κουκάλης Ζήνων
2 Μυλωνά Κατίνα
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Στην εδαφική περιφέρεια του επανασυσταθέντος από 1/9/2019 Δήμου
Βελβεντού του Ν4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ.Β’/9/3/2019), άρθρα 154 κ.έ., συνολικής
εδαφικής έκτασης 126 τετρ. χλμ. δεν λειτουργεί Αστυνομικός Σταθμός από το 1997
που καταργήθηκε και οι αστυνομικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Αστυνομικό Τμήμα
Σερβίων της πρώην έδρας του Καλλικρατικού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
Με βάση το άρθρο 80 του Π.Δ. 7/2017 (ΦΕΚ14/τΑ’?9-2-2017) «Αναδιάταξη αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας» ορίζεται ότι στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης λειτουργούν το Επιτελείο
και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή: α. Αστυνομικό
Τμήμα Κοζάνης, β. Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, γ. Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης, δ.
Αστυνομικό Τμήμα Εορδαίας, ε. Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας, στ. Τμήμα Τροχαίας
Εορδαίας, ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων - Βελβεντού, η. Αστυνομικό Τμήμα
Βοΐου, θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Βοΐου και ι. Τμήμα Διαχείρισης
Μετανάστευσης Εορδαίας. 2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης
παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος.
Επίσης στην παράγραφο 1 του άρθρου 105, του ίδιου Π.Δ. ορίζονται οι
αρμοδιότητες των Αστυνομικών Σταθμών ως εξής: Οι Αστυνομικοί Σταθμοί ασκούν
στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων αστυνομίας γενικής
αστυνόμευσης. Εφόσον στην περιοχή τους δεν εκτείνεται η δικαιοδοσία Υπηρεσιών
Ασφάλειας και Τροχαίας ασκούν και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών, με
εξαίρεση το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας σχετικών με την έκδοση διοικητικών
πράξεων και μέτρων που αφορούν σε αλλοδαπούς, καθώς και θεμάτων πολιτικού
ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, αρμοδιότητες οι
οποίες ασκούνται από τις προϊστάμενες αυτών αστυνομικές υπηρεσίες.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι στην έδρα κάθε Δήμου και σε αρκετές
περιπτώσεις σε δημοτικές Κοινότητες της Επικράτειας λειτουργεί Αστυνομική Υπηρεσία
για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα στην περιοχή μας σήμερα λειτουργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων
καλύπτοντας την έδρα του πρώην ενιαίου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Όμως με την
διάσπαση του εν λόγω Δήμου στους δύο Δήμους Σερβίων και Βελβεντού, ο
νεοσύστατος Δήμος Βελβεντού στερείται Αστυνομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο
Αστυνομικού Σταθμού.
Η ανάγκη για ίδρυση και λειτουργία Αστυνομικού Σταθμού στο Βελβεντό
συνάγεται από τα εξής:
1. Στον επανασυσταθέντα από 1/9/2019 Δήμο Βελβεντού λειτουργούν αρκετές
υπηρεσίες, ο Δήμος, το Περιφερειακό Ιατρείο, το Δημοτικό Σχολείο, το
Γυμνάσιο-Λύκειο, ένας Παιδικός Σταθμός και δυο Νηπιαγωγεία με σύνολο 400
μαθητών, το Πνευματικό και το Αθλητικό Κέντρο, το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, μία Τράπεζα, το Ταχυδρομείο, τρεις αγροτικοί Συνεταιρισμοί κι ο
ΤΟΕΒ με πανάκριβες εγκαταστάσεις, πολλές εκκλησίες, δύο ιερές μονές στα
Πιέρια, αρκετά μνημεία, δυο μουσειακές συλλογές και αρκετές δεκάδες
εμπορικά καταστήματα. Σ΄ αυτά πρέπει να προσθέσουμε και αρκετές
επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών, συνεργεία, πρατήρια πώλησης καυσίμων,
μεταποιητικές επιχειρήσεις και επαγγελματικές στέγες όλου του φάσματος της
οικονομικής δραστηριότητας.
2. Στο Βελβεντό ακόμη υπάρχουν περίπου 1000 νοικοκυριά που αριθμούν
περίπου 3.500 κατοίκους και πέραν αυτών κατοικούν και 250 καταγεγραμμένοι
οικονομικοί μετανάστες.
3. Υπάρχουν εκατοντάδες αγροτικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις με ακριβά
μηχανήματα, υλικά και προϊόντα μεγάλης αξίας, καθώς και πολλές εξοχικές
κατά κύριο λόγο αγροτικές κατοικίες και αποθήκες.
4. Κυκλοφορούν περίπου 1000 Ι.Χ. και άλλα 500 αγροτικά αυτοκίνητα και
τρακτέρ, συν 250 περίπου δίκυκλα.
5. Δραστηριοποιούνται εκτός των λοιπών συλλόγων πολιτισμού και αθλητισμού ο
Ορειβατικός Σύλλογος με 100 μέλη και στην εδαφική αρμοδιότητα του Δήμου
λειτουργούν τρία ορειβατικά καταφύγια στα ορεινά Πιέρια.
6. Λειτουργεί ο Κυνηγετικός Σύλλογος με 125 μέλη που απασχολούν τις
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αστυνομικές υπηρεσίες με την έκδοση αδειών χρήσης και μεταβιβάσεις όπλων
και με τον έλεγχο της παράνομης θήρας.
7. Λειτουργεί
ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ψαράδων Λίμνης Πολυφύτου που
απασχολεί τις αστυνομικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της παράνομης αλιείας στη
λίμνη.
8. Η έκδοση ταυτοτήτων των πολιτών του Δήμου μας απασχολεί σήμερα το
Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων είναι επίσης μια σημαντική χρονοβόρα διαδικασία
που γίνεται με την μετακίνηση όλων των ενδιαφερομένων από την έδρα του
δήμου στην πόλη των Σερβίων για την εξυπηρέτησή τους.
9. Επιπλέον το Βελβεντό περιστοιχίζεται από τέσσερις οικισμούς απλωμένους
στον ορεινό όγκο των Πιερίων, που τους καλοκαιρινούς μήνες σφύζουν από
ζωή, ενώ τον χειμώνα με πολύ λιγότερους κατοίκους, γίνονται συχνά στόχος
για διαρρήξεις και ζημιές και ως εκ τούτου απαιτούν μια συνεχή αστυνόμευση
και παρακολούθηση.
10. Ήδη το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων έχει μια μεγάλη γεωγραφική αρμοδιότητα
αστυνόμευσης λόγω του ιδιόμορφου του εδάφους και των μεγάλων
αποστάσεων με εύρος τα 88 χλμ επαρχιακού και δασικού δικτύου στον πρώην
καλλικρατικό Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.
Συνεπώς η δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού στο Βελβεντό αφενός θα διευκολύνει
τη λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων, αφετέρου όμως θα βοηθήσει
δραστικά την αστυνόμευση της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Βελβεντού στην
έκταση των 126.000 στρμ που στο 80% είναι ορεινή και χωρίς σωστό οδικό δίκτυο.
Ιστορικά οφείλουμε να αναφέρουμε, ότι μέχρι το 1997 στον καποδιστριακό
Δήμο Βελβεντού λειτουργούσε Αστυνομικός Σταθμός που στεγαζόταν σε ιδιόκτητο
κτίριο δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. Το οίκημα μετά την κατάργηση του
Αστυνομικού Σταθμού περιήλθε στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και παραμένει
κλειστό και αναξιοποίητο.
Μετά από αυτά με την παρούσα εισήγηση προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο
να θέσει προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το αίτημα της ίδρυσης και
λειτουργίας Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού στην έδρα του επανασυσταθέντος από
1/9/2019 Δήμου Βελβεντού, κάτι άλλωστε που ζητήθηκε και από τον καθ’ ύλη
αρμόδιο Υπουργό στη συνάντηση με τους Δημάρχους του Νομού στις 25 Ιανουαρίου
2020 στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης. Κατατίθεται η πρόταση αυτή θεωρώντας
δεδομένη την αμέριστη στήριξη εκ μέρους του Δήμου Βελβεντού της λειτουργίας του
Αστυνομικού Σταθμού, εφόσον ιδρυθεί, όπως γινόταν και στην προ Καλλικράτη
περίοδο.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για την ίδρυση και λειτουργία Αστυνομικού Σταθμού στην έδρα του Δήμου Βελβεντού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 24 Φεβρουαρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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