
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 10ης/28-3-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 32/2022 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Εισήγηση περί υποβολής ή μη, έγκλησης για συμβάν στο Δημαρχείο 

Βελβεντού. 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 28η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 936/24-3-2022 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα  δια ζώσης τα έξι (6) μέλη και σε τηλεφωνική σύνδεση ο Νικόλαος 

Τέτος που δεν είχε δυνατότητα να συμμετάσχει ούτε διά ζώσης ούτε με τηλεδιάσκεψη: 

 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος   

3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος   

4 Κουκόλη Σοφία, μέλος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος   

6 Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος   

7 Τέτος Νικόλαος, μέλος  

(με τηλεφωνική  σύνδεση) 

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 

Δήμου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Με αφορμή το περιστατικό που συνέβη στις 26 Ιανουαρίου το πρωί και περί 

ώρα 9.30 π.μ., εντός του χώρου του γραφείου μου στο  Δημαρχείο Βελβεντού και είχε 

ως αποτέλεσμα την σοβαρή  διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του Δήμου παραθέτω 

τα περιστατικά, όπως εγώ τα αντιλήφθηκα, προς γνώση σας και εισηγούμαι τα 

παρακάτω: 

Ι. Στις 9:30 περίπου το πρωί της 26ης Ιανουαρίου 2022 και ενώ είχαμε 

σύσκεψη με τις οικονομικές υπηρεσίες στο Γραφείο μου και συγκεκριμένα με τους 

υπαλλήλους  Ιωάννη Στεργιόπουλο και Ελένη Ζορζοβίλη, με ειδοποίησε η υπάλληλος 

του Δήμου Εμμανουήλ Ελένη ότι το ζεύγος, ο κ. Ε.Δ. και η κα Π.Τ.  ήθελαν να με 

δουν. Της είπα να περάσουν αμέσως διακόπτοντας για λίγο την σύσκεψη. Εισήλθαν 

και οι δυο πολίτες στο Γραφείο μου, αποχώρησε η υπάλληλος Ζορζοβίλη Ελένη και 

μείναμε στο Γραφείο μου ο ίδιος και ο υπάλληλος Στεργιόπουλος Ιωάννης.  Οι δυο 

πολίτες μου ζήτησαν πληροφορίες για ένα έγγραφο (Αριθ.Πρωτ. 3819/19-1-2022) 

που έλαβαν από το Δήμο και το οποίο ζητούσε στοιχεία για υπόθεση ύδρευσης 

ακινήτων τους. Σύμφωνα με το έγγραφο τους ζητήθηκε να καταθέσουν κάποια 

δικαιολογητικά για τα υδρόμετρα ακινήτων τους. Ο υπάλληλος Ιωάννης 

Στεργιόπουλος που ήταν και ο συντάκτης του εγγράφου έδωσε με ευγενικό τρόπο 

μερικές από τις πληροφορίες που ήθελαν αλλά δεν ικανοποιήθηκαν και τότε ο ίδιος 

τους ενημέρωσα ότι λείπει με άδεια ένας υπάλληλος (ο Νεκτάριος Κανταρτζής στις 
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26/1/2022) ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα και θα μας βοηθούσε να έχουμε 

πληρέστερη εικόνα για το αίτημά τους. Προσωπικά τους παρακάλεσα ευγενικά αν ήταν 

δυνατόν να επανέλθουν την επόμενη μέρα για να ολοκληρωθεί η ενημέρωσή τους.  

Ακολούθως η κα Τ. απευθυνόμενη στον Ιωάννη Στεργιόπουλο του είπε ότι «θα 

τα βρούμε στα δικαστήρια». Ο υπάλληλος είπε με ήρεμο ύφος ότι όλα μπορούν να 

διευθετηθούν με καλή συνεννόηση ενώ η κα Τ. συνέχισε και είπε με απειλητικό τόνο 

προς τον υπάλληλο «Θα ακολουθήσουν μηνύσεις και όποιου η τσέπη αντέξει».     

Η κα Τ. και ο σύζυγός της συνέχισαν να παραμένουν στο Γραφείο, παρόλο που 

ήξεραν ότι διακόψαμε τη σύσκεψη για να τους ακούσουμε, και με έντονο ύφος μας 

έλεγαν ότι νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ότι θα συνεχίσουν να κάνουν 

μηνύσεις στο Δήμο και στους υπαλλήλους για τα θέματά τους. 

Προσπάθησα με ήρεμο ύφος να τους εξηγήσω ότι δεν είναι έτσι, ότι 

προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες και ότι έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά 

μέτωπα, δεδομένου ότι ο Δήμος ιδρύεται από την αρχή, αφού επανασυστάθηκε στις 

1/9/2019 μετά το διαχωρισμό του από τον πρώην καλλικρατικό Δήμο Σερβίων-

Βελβεντού με το ν. 4600/2019. Τους ανέφερα επίσης, ότι σχετικά με τις επισημάνσεις 

τους που δημοσιεύουν και αναρτούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, κυρίως λόγω της κακοκαιρίας ότι ο 

Δήμος  προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει άμεσα. Τους ρώτησα «προς τι λοιπόν οι 

δημόσιες επισημάνσεις, ότι ολιγωρεί ο Δήμος, ενώ όλα λειτουργούσαν κανονικά;».     

Μετά η κα Τ. ανέφερε σε μένα «Ρωτήσατε τον δικηγορικό Σύλλογο αν είμαι 

δικηγόρος» και της είπα ότι ποτέ δεν ρώτησα ούτε ενημέρωσα ή τηλεφώνησα ο ίδιος 

τον δικηγορικό σύλλογο για τις δηλώσεις της αυτές και αυτό δεν ήθελε να το δεχτεί. 

Ο υπάλληλος Ιωάννης Στεργιόπουλος και εγώ παραμέναμε ήρεμοι, 

περιμένοντας να αποχωρήσουν από την υπηρεσία, όπως ευγενικά τους ζητήσαμε. Τότε 

η κα Τ. ανέφερε ότι ο υπάλληλος την αποκάλεσε ψεύτρα ωστόσο αυτό δεν ήταν 

αληθές διότι ήμουν παρών και δεν άκουσα τέτοιο χαρακτηρισμό  μέρους του 

υπαλλήλου. Η ίδια τότε πήρε τηλέφωνο στην Αστυνομία για να ζητήσει τη συνδρομή 

της υπηρεσίας αυτής. Της είπα ότι στο Δημαρχείο υπάρχει Τοπικός Αστυνόμος της 

ΕΛΑΣ και μπορούμε να τον φωνάξουμε, πράγμα που έγινε. Κλήθηκε και ήρθε ο 

Αστυνομικός Ελευθέριος Φραντζής και όλο το επεισόδιο από κει και μετά εξελίχθηκε 

ενώπιόν του. Ο Αστυνομικός  προσπάθησε να ηρεμήσει τόσο την κα Τ. όσο και το 

σύζυγό της που συνέχιζαν να φωνάζουν συνεχώς και ήδη όλοι οι υπάλληλοι των 

άλλων Γραφείων του ορόφου είχαν αναστατωθεί πολύ από την ένταση των φωνών 

τους. Μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Δήμου τη 

συγκεκριμένη μέρα.  

Εκείνη την ώρα εμφανίστηκαν οι δυο αντιδήμαρχοι Γεώργιος Αχίλλας και 

Θωμάς Καμκούτης με τους οποίους θα είχα μια επόμενη συνεργασία για τον 

αποχιονισμό του ορεινού οικισμού Καταφυγίου. Ο σύζυγος της κας Τ. απευθύνθηκε 

στους δυο Αντιδημάρχους με άκρως προσβλητικό ύφος λέγοντας «Μπα ήρθαν και οι 

μπράβοι;;;» ενώ οι δυο Αντιδήμαρχοι είπαν απλά καλημέρα και δεν πρόλαβαν να πουν 

τίποτα άλλο, ενώ δεν είχαν καν συνειδητοποιήσει τι γινόταν από τις φωνές του 

ζεύγους.  

Τέλος η κα Τ. σε μια από τις καταθέσεις που έκανε αργότερα, την ίδια μέρα, 

στο Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων, αντίγραφα των οποίων νόμιμα έλαβε από το ΑΤ 

Σερβίων ο μηνυθείς από την κα Τ. υπάλληλος Ιωάννης Στεργιόπουλος, ανέφερε ότι ο 

υπάλληλος την αποκάλεσε τρελή. Είναι ψευδής η αναφορά της. Δεν ανέφερε τέτοια 

λέξη ο υπάλληλος, διότι ήμουν παρών σε απόσταση ενός μέτρου και δεν άκουσα 

τέτοια λέξη.  

Στην συνέχεια οι κ. Δ. και Τ. αποχώρησαν από το Γραφείο μου και κατέβηκαν 

στον κάτω όροφο στο γραφείο του Τοπικού Αστυνόμου της ΕΛΑΣ. Μετά από μια ώρα ο 

Τοπικός Αστυνομικός της ΕΛΑΣ με ειδοποίησε ότι με εντολή εισαγγελέα συλλαμβάνεται 

ο υπάλληλος Ιωάννης Στεργιόπουλος και συνοδεία του ιδίου του Αστυνομικού 

Ελευθερίου Φραντζή προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων για να δώσει 

κατάθεση. Ταυτόχρονα μετέβην κι εγώ με άλλο αυτοκίνητο στο Α.Τ. Σερβίων 

προκειμένου να έχω επίγνωση της κατάστασης εκ του σύνεγγυς. Εκεί ο υπάλληλος 

Ιωάννης Στεργιόπουλος παρέμεινε ως τις 7 μμ, όταν έλαβε την έκθεση 
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απελευθέρωσης. Προσωπικά ήμουν παρών έξω από το Αστυνομικό Τμήμα 

περιμένοντας την όποια εξέλιξη θα προέκυπτε.  

 

ΙΙ. Τα  παραπάνω περιστατικά επέφεραν σοβαρή διατάραξη της ομαλής 

λειτουργίας του Δήμου που προκλήθηκε  στο χώρο του Δημαρχείου με τις φωνές των 

δυο δημοτών και την επιμονή τους να παραμένουν στο γραφείο του Δημάρχου. Ήταν 

καταφανής η εν γένει αναστάτωση της υπηρεσίας, καθόσον οι υπάλληλοι των λοιπών 

γραφείων, σταμάτησαν την εργασία τους και άκουγαν από τα διπλανά γραφεία 

εμβρόντητοι το περιστατικό. Με την διαταχθείσα προσαγωγή του υπαλλήλου στο Α.Τ. 

Σερβίων τροποποίησαν το ημερήσιο πρόγραμμα, τόσο το δικό μου όσο και του 

υπαλλήλου, αφού αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από την υπηρεσία και να πάμε 

στο  Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων όπου παραμείναμε επί πολλές ώρες, ενώ ο υπάλληλος 

στερήθηκε αναίτια και άδικα (έστω και για λίγες ώρες) την ελευθερία του, με τις 

ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον του. 

Ο θεσμικός ρόλος του Δημάρχου δεν είναι να έρχεται σε αντιπαράθεση με 

δημότες, πολύ δε περισσότερο να προσφεύγει εναντίον τους στα δικαστήρια. Από την 

άλλη, μέσα στις αρμοδιότητες και στα καθήκοντα του Δημάρχου πρωτίστως ανήκει η 

εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και η εξασφάλιση και διατήρηση ομαλών συνθηκών 

εργασίας σε όλο το προσωπικό του Δήμου και στους δημότες. Προς αποτροπή τέτοιων 

φαινομένων στο μέλλον, όπου προσχηματικά  δημιουργούνται συμβάντα που 

παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και διαταράσσουν αυτή και 

ταυτόχρονα προκαλούν κλίμα ανασφάλειας και εκφοβισμού σε υπάλληλο του Δήμου, ο 

οποίος κατά την γνώμη μου αναίτια και άδικα  διώκεται, φυσιολογικά θα έπρεπε να 

εισηγηθώ ο Δήμος να υποβάλλει έγκληση κατά των δύο πολιτών - δημοτών για το 

αδίκημα της διατάραξης της λειτουργίας υπηρεσίας που προβλέπεται και τιμωρείται στο 

άρθρο 168 παρ. 2 του ΠΚ. 

Στις 26/1/2022 δημιουργήθηκε γενική αναστάτωση στο Δημαρχείο που την 

προκάλεσαν οι δυο δημότες με την συμπεριφορά τους και ομολογώ ότι για πρώτη 

φορά στην θητεία μου ως Δήμαρχος Βελβεντού (τρέχουσα αυτοδιοικητική  περίοδο  

1/9/2019-31/12/2023) με δυο προηγούμενες θητείες (2003-2006 & 2007-2010) 

βρέθηκα σε μία τόσο δυσάρεστη και δύσκολη θέση να σκέφτομαι αν πρέπει ο Δήμος να 

προσφύγει στην Δικαιοσύνη. Δεν είχαν καν την διάθεση να ακούσουν τις εξηγήσεις και 

την ενημέρωση που τους κάναμε. Οι φωνές της κας Τ. κατά τη διάρκεια και προς το 

τέλος του επεισοδίου ακούγονταν σε όλο το κτίριο και αναστάτωσαν τους υπαλλήλους. 

Χρειάστηκε να μεσολαβήσει αρκετός χρόνος για να αποκατασταθεί η ηρεμία και θέλω 

να επικαλεστώ την μαρτυρία των εργαζομένων υπαλλήλων στο Δήμο και του Τοπικού 

Αστυνόμου της ΕΛΑΣ. Τόσο εγώ όσο και ο υπάλληλος, εξαιτίας της προσαγωγής του 

στο Τμήμα εγκαταλείψαμε τις θέσεις μας και τα καθήκοντά μας περισσότερο από 7 

ώρες. Κανείς από μας δεν ύψωσε τον τόνο της φωνής και επιμείναμε να απαντάμε σε 

ήπιο και πολιτισμένο κλίμα, πράγμα που δεν έγινε σεβαστό από τους δυο πολίτες. 

Δηλώσαμε όλη μας την καλή διάθεση να διευθετήσουμε κάθε θέμα αλλά ούτε και αυτό 

έγινε αποδεκτό. Τουναντίον δεχόμασταν την απρόκλητη λεκτική επίθεση των πολιτών, 

ο δε υπάλληλος ψευδώς μηνύθηκε για εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή 

καταμήνυση από την κα Τ.  

Εντούτοις, θέλω να το τονίσω πως για πρώτη και τελευταία φορά, κρίνω 

προτιμότερο στην παρούσα φάση να αποφορτιστεί η ένταση που δημιούργησαν οι 

δημότες, ευελπιστώντας ότι η στάση αυτή του Δήμου θα εκτιμηθεί δεόντως από τους 

ίδιους και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των πραγμάτων. Κατέληξα στην απόφαση 

αυτή, συνεκτιμώντας ότι η τυχόν υποβολή έγκλησης από το Δήμο, ανεξάρτητα από 

την δεδομένη θετική έκβασή της, αφενός εκφεύγει του ρόλου για τον οποίο είμαστε 

στο Δήμο, αφετέρου θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και  αρνητικής 

κρίσης για το Δήμο, από τρίτους μη γνωρίζοντας επακριβώς το θέμα και να θεωρήσουν 

ότι δρω εκδικητικά, εξαιτίας της μήνυσης που υπέβαλε η κα Τ. εναντίον μου. Ο Δήμος 

πρωτίστως υπηρετεί το συμφέρον των δημοτών και δεν επιδιώκει την δίωξη τους, 

δίχως αυτό να εκληφθεί ότι αδυνατεί ή ότι είναι ανήμπορος να αντιδράσει σε 

περίπτωση που επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα.   
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Όσον αφορά την γραπτή αίτηση της κα Τ. προς τον Δήμο σχετικά με 

υδρόμετρα σε ακίνητα ιδιοκτησίας της, αναφέρουμε ξανά ότι ο Δήμος απάντησε στη 

αρχική αίτηση της κας Τ. ζητώντας κάποια στοιχεία ώστε να προχωρήσει η αρμόδια 

υπηρεσία στις απαραίτητες ενέργειες τις οποίες η κα Τ. ζήτησε με την αίτηση της. Η κα 

Τ. θεώρησε για κάποιο λόγο το έγγραφο του Δήμου ως αφορμή για να επισκεφτεί το 

γραφείο μου στις 26/01/2022 και να προκαλέσει από κοινού με τον σύζυγό της κ. Ε.Δ. 

όλη την ένταση που περιγράφεται ανωτέρω. Τελικά όμως πέντε (5) μέρες αργότερα 

στις 31/01/2022, η κα Τ. με νέο έγγραφο της κατέθεσε στο Δήμο τα στοιχεία που της 

ζητήθηκαν εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με το 3819/19-1-2022 

έγγραφο και το οποίο έγγραφο αποτέλεσε την αφορμή αυτού του τόσο έντονου 

επεισοδίου. Τα αρχεία του Δήμου επιβεβαιώνουν τη χρονική ροή των εγγράφων. Αυτό 

και μόνον αποδεικνύει ότι αδικαιολογήτως φώναζε για την υπόθεσή της στις 

26/1/2022, αφού όντως υπήρχε από την πλευρά της εκκρεμότητα.  Επίσης η 

τακτοποίηση της εκκρεμότητας από την πλευρά της κας Τ. έστω και πέντε (5) μέρες 

μετά το συμβάν και η άμεση διόρθωση των στοιχείων που έγινε από το Δήμο αποτελεί 

απόδειξη ότι οι υπηρεσίες του Δήμου λειτούργησαν ακολουθώντας όλες τις νόμιμες 

διαδικασίες και ότι κανένας απολύτως λόγος δεν υπήρχε για να δημιουργηθεί 

οποιαδήποτε ένταση στις 26/1/2022, εφόσον βέβαια είχαν και οι δυο πολίτες ανάλογη 

διάθεση να ακούσουν τις εξηγήσεις μας.  

Επειδή προς διαφύλαξη και μόνο της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας του 

Δήμου Βελβεντού, κρίνω αναγκαίο και σκόπιμο ο Δήμος με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ως αρμόδιου οργάνου να αποφανθεί για την υποβολή ή μη έγκλησης 

εναντίον των ανωτέρω δημοτών, για το αδίκημα της διατάραξης της λειτουργίας 

υπηρεσίας που προβλέπεται και τιμωρείται στο άρθρο 168 παρ. 2 του ΠΚ, εισηγούμαι 

την μη υποβολή έγκλησης κατά των Ε. Δ. και Π. Τ., κατοίκων Βελβεντού για τους 

λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω. 

Καλώ τα μέλη να εκθέσουν τις απόψεις τους και να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Μετά το λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Αχίλλας ο οποίος ανέφερε ότι 

μπήκε στο Δημαρχείο μαζί με τον άλλο Αντιδήμαρχο Θωμά Καμκούτη για μια 

συνάντηση που θα είχαν με το Δήμαρχο και ήδη από το διάδρομο άκουσαν δυνατές 

φωνές. Ανοίγοντας την πόρτα του Γραφείου του Δημάρχου βρέθηκαν απέναντι από 

τον κ. Ε.Δ. και δίπλα ήταν ο Τοπικός Αστυνομικός του Δήμου. Ο Ε.Δ. χωρίς να 

προλάβουν καν να χαιρετήσουν οι δύο Αντιδήμαρχοι απευθύνθηκε σ’ αυτούς και τους 

ρώτησε με προσβλητικό τρόπο «Μπα ήρθαν και οι μπράβοι;». Ο Αντιδήμαρχος 

Γεώργιος Αχίλλας απάντησε στον κ. Ε.Δ. «Τι είναι αυτά που λες; Ήρθαμε εδώ γιατί 

είχαμε κανονισμένο ραντεβού με τον Δήμαρχο». Το συμβάν παρακολούθησαν και ο 

Δήμαρχος και ο υπάλληλος Ιωάννης Στεργιόπουλος αφού ήταν ακριβώς δίπλα. 

Παρόλο που προσβλήθηκε κατάφωρα από την συμπεριφορά του κ. Ε.Δ. χωρίς να 

προκαλέσει το παραμικρό ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Αχίλλας συμφώνησε με την 

πρόταση του Δημάρχου να μην υποβληθεί έγκληση για το συμβάν προκειμένου να 

εκτονωθεί η όλη κατάσταση.   

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Θωμάς Καμκούτης και επιβεβαίωσε 

το συμβάν με την ίδια ακριβώς περιγραφή όπως και ο συνάδελφός του Γεώργιος 

Αχίλλας. Στη συνέχεια πρότεινε και ο ίδιος ότι, παρόλο που προσβλήθηκε κατάφωρα 

από την συμπεριφορά του κ. Ε.Δ. χωρίς να έχει ο ίδιος προκαλέσει το παραμικρό, να 

μην υποβληθεί έγκληση για το συμβάν προκειμένου να εκτονωθεί η όλη κατάσταση.   

 

 

Ακολούθως ο Δήμαρχος ζήτησε να αποχωρήσει από την συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και να μη συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Η Οικονομική 

Επιτροπή έκανε αποδεκτό το αίτημα. Ο Πρόεδρος αποχώρησε και δεν συμμετείχε στην 

ψηφοφορία.  

Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 

στο συζητούμενο θέμα.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: Ω3ΟΑ46ΜΓΗΖ-Ε91



Εγκρίνει την μη υποβολή έγκλησης του Δήμου κατά των πολιτών κ. Ε.Δ. και 

κας Π.Τ. για το αδίκημα της διατάραξης της λειτουργίας υπηρεσίας που προβλέπεται 

και τιμωρείται στο άρθρο 168 παρ. 2 του Π.Κ. και για τους λόγους που αναφέρονται 

στο εισηγητικό μέρος της απόφασης, με απώτερο στόχο να εκτονωθεί η όλη 

κατάσταση.  

          

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32 / 2022  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  28 Μαρτίου 2022 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 

ΑΔΑ: Ω3ΟΑ46ΜΓΗΖ-Ε91
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