
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 13ης / 03-08-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 57 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης και παροχής γνωμοδότησης και κάθε 

νομικής ενέργειας επί της από 14/7/2020 καταγγελίας δημότη με 

θέμα: «Καταγγελία για κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο Βελβεντού». 

   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 3η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο Δημαρχείο 

Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1996/30-7-2020 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 και τα επτά (7): 

Παρόντες Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, 

Αντιδήμαρχος 

  

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία είχε 

αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ανέφερε τα εξής: 

 Στο Δήμο περιήλθε η από 14/7/2020 καταγγελία του Δημότη Τσιτσόκα Αντωνίου 

με θέμα: «Καταγγελία για κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο Βελβεντού» η οποία 

διαβιβάστηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας 

στις 29/7/2020. Το περιεχόμενο της οποίας επισυνάπτεται. 

Η καταγγελία αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τη διάθεση των 

κοινόχρηστων χώρων, σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε θέματα γενικότερα 

για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), στην συμπεριφορά της ΕΛΑΣ 

και άλλα. 

Συγκεκριμένα:  

1.- Αναφέρεται με προσβλητικό τρόπο στο έργο ελέγχου που ασκεί η Ελληνική 

Αστυνομία με την οποία τόσο ο Δήμος όσο και οι Καταστηματάρχες ΚΥΕ έχουν 

αρμονικές σχέσεις ανέκαθεν στα πλαίσια της νομιμότητας. Παράλληλα κάνει λόγο 

χωρίς στοιχεία για «κύκλωμα» που ενημερώνει τους ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε. για την 

σχεδιαζόμενη πραγματοποίηση αστυνομικών ελέγχων-αναφορά εξίσου προσβλητική 

για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΑΣ και του Δήμου στο θέμα αυτό. Σημειωτέον πως το 

τελευταίο μόνο διάστημα και λόγω GOVID-19 υπήρξαν τουλάχιστον 5 επισκέψεις 

κλιμακίου του Αστυνομικού Σταθμού Σερβίων στο Βελβεντό και έγινε ενημέρωση 

στους ιδιοκτήτες ΚΥΕ προσωπικά στον καθένα για τους κινδύνους εξάπλωσης του 

κορωνοϊού και την εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Επίσης στην αρχή της 

λειτουργίας του επανασυσταθέντος Δήμου υπήρξαν συστηματικές ενημερωτικές 

επαφές Αστυνομίας και Κ.Υ.Ε. για την εύρυθμη λειτουργίας τους.  
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2.- Αναφέρεται στην έλλειψη άδειας μουσικών οργάνων ενώ όλα τα Κ.Υ.Ε. είναι 

εφοδιασμένα. 

 

3.- Αναφέρεται σε κυκλοφοριακή αναρχία με ευθύνη αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Δήμου Βελβεντού αντιμετωπίζονται 

μέχρι σήμερα με βάση κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν συνταχθεί και με την 

72/2010 Απόφαση που έχει εγκριθεί για τη νομιμότητά της τόσο από τον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το 2010 όσο και από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας το 2016. 

4.- Αναφέρεται σε παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα ενώ οι έλεγχοι από την 

πλευρά της Αστυνομίας ή Τροχαίας είναι συχνότατοι. Υπόψη ότι η Δημοτική Αστυνομία 

που λειτουργούσε μέχρι 31/12/2010 στον Καλλικρατικό Δήμο Βελβεντού έχει 

καταργηθεί και ήδη έχει προβλεφτεί ο αναγκαίος αριθμός θέσεων στον νέο Ο.Ε.Υ., του 

Δήμου με στόχο την επαναλειτουργία και στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας.  

5.-Αναφέρεται σε «παράνομη» αλλοίωση της μελέτης Ανάπλασης του Ιστορικού 

Κέντρου ενώ αγνοεί ότι η μελέτη εφαρμόστηκε με όλες τις εγκρίσεις των αρμόδιων 

υπηρεσιών και τροποποιήθηκε εν μέρει επί Καλλικρατικού Δήμου σε ορισμένα σημεία 

και πάλι με έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.  

6.-Αναφέρεται προσβλητικά στο πρόσωπο του Δημάρχου Βελβεντού Στεργίου 

Εμμανουήλ και Αντιδημάρχου Ζορζοβίλη Ζήνωνος κατά την θητεία τους από 1/1/2007 

έως 31/12/2010 για εκ του πονηρού ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας ενώ κινήθηκαν 

με σύννομες και εγκεκριμένες αποφάσεις συλλογικών και αρμοδίων οργάνων.  

7.- Αναφέρεται ψευδώς ότι δεν υπάρχει Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων, ενώ έχει 

ψηφισθεί με την 129/2004 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποιήθηκε με 

την 15/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

8.- Αναφέρεται ψευδώς ότι η οδός Ειρήνης & Φιλίας όταν λειτουργεί ως πεζόδρομος 

δεν επιτρέπει την διέλευση αυτοκινήτων περιοίκων ενώ έχει τηρηθεί κατά γράμμα η 

Υπουργική Απόφαση 52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009 που προβλέπει ανοιχτή 

λωρίδα 3,5 μ. στο κέντρο της οδού για διέλευση οχημάτων περιοίκων, Α.με.Α., 

αυτοκινήτων άμεσης ανάγκης κλπ τις ώρες που λειτουργεί ως πεζόδρομος.  

9.-Αναφέρεται ψευδώς ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου στα Κ.Υ.Ε., ενώ έχουν δοθεί οι προβλεπόμενες νόμιμες άδειες σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους μετά από αίτησή τους.  

10.- Η καταγγελία βρίθει ανακριβειών και αγνοεί σειρά από νόμους που θεσπίστηκαν 

τα τελευταία χρόνια αλλά και πρόσφατους λόγω των μέτρων για την προστασία 

μετάδοσης της νόσου από τον κορωνοϊό GOVID-19 όπως για παράδειγμα η 

παραχώρηση διπλάσιου χώρου στα Κ.Υ.Ε. ως τις 30/11/2020.  

 Εισηγούμενος το θέμα καταθέτω την πρόταση ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 

για την διερεύνηση της καταγγελίας και την  προστασία των συμφερόντων του Δήμου 

και της υπόληψης των αιρετών από τα καταγγελλόμενα.  

 Κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 σε συνδυασμό µε την περίπτωση ιβ και ιε της παρ.1 

του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 περίπτωση ιζ, ιη 

και ιθ  του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, αποφασίζει για την άσκηση ή μη 

όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση 

από αυτά. Μπορεί επίσης να αποφασίζει για την πρόσληψη  πληρεξουσίου δικηγόρου 

και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι, µε μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν 

έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει 

την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε 

μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε 

δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.∆.Κ. 

 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να ανατεθεί η υπόθεση στο δικηγόρο Κοζάνης, 

Ιωάννη Θεοφύλακτο  (ΑΜ 328), ο οποίος αφού μελετήσει το φάκελο σε συνεργασία 

με την τεχνική υπηρεσία να ενεργήσει με τον τρόπο που θα κρίνει αυτός σκόπιμο και 

κατάλληλο προς προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και  ο οποίος μετά από 
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συνεννόηση αποδέχθηκε. Σε περίπτωση που χρειαστεί ο Δήμος να προσφύγει στα 

δικαστήρια για την προάσπιση των συμφερόντων του τότε παρέχεται σ’ αυτόν η 

σχετική πληρεξουσιότητα για τη σύνταξη είτε μήνυσης είτε αγωγής, καθώς και για 

κάθε άλλη εξώδικη ενέργεια. 

  Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. Ειδικότερα να 

παράσχουμε την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο να ενεργήσει 

σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά  για το παραπάνω θέμα.  Η παρούσα εντολή 

παρέχεται στον ως άνω δικηγόρο ενόψει της σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του δήμου µας, αφετέρου δε της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του στα 

αντικείμενα αυτά. Η αμοιβή του ορίζεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο ν. 4194/2013 

(ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) κώδικας δικηγόρων» και το ύψος της θα καθοριστεί μετά 

από έγγραφη συμφωνία με το Δήμο. 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και  

 ότι στο Δήμο Βελβεντού δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος, με μηνιαία  αντιμισθία,  

 ότι ο δικηγόρος Κοζάνης, Ιωάννης Θεοφύλακτος  (ΑΜ 328), αποδέχθηκε τον 

χειρισμό της ανωτέρω υπόθεσης, 

 την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2020 στον Κ.Α. 00.6111.01, 

 την αριθμ. 76/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, έθεσε τις απόψεις και 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα και μετά από ψηφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αναθέτει στον   δικηγόρο Κοζάνης, Ιωάννη Θεοφύλακτο (ΑΜ 328)  για την 

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, την εξέταση και  παροχή γνωμοδότησης και 

κάθε νομικής ενέργειας επί της από 14/7/2020 καταγγελίας δημότη με θέμα: 

«Καταγγελία για κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο Βελβεντού». 

Β. Η αμοιβή του ορίζεται σύμφωνα µε το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) 

«Κώδικας δικηγόρων». 

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.   

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  3 Αυγούστου 2020 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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