Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.05.25 10:58:13
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9Ψ5646ΜΓΗΖ-ΩΩΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης/24-05-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 57/2022
ΘΕΜΑ:

Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης Εξώδικης
Καταγγελίας-Όχλησης-Πρόσκλησης κατά της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ”.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 1508/19-5-2022 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 τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Αχίλλας Γεώργιος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Εμμανουήλ Δημήτριος
5 Κουκόλη Σοφία
6 Τσιτσιόκας Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 4ο θέμα, αναφέροντας τα εξής:
Με την από 16-05-2022 Γνωμοδότηση του προς τον Δήμο Βελβεντού, ο
Δικηγόρος Κοζάνης κ. Θεοφύλακτος Ιωάννης, γνωμοδότησε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
“ΤΑ ΕΛΤΑ ως πάροχος καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται στη κατ’ οίκον
διανομή μία φορά ανά εργάσιμη ημέρα .
Μόνη εξαίρεση από αυτήν την υποχρέωση που προβλέπεται στην ισχύουσα
νομοθεσία αλλά και στο ΧΥΚ, αποτελεί η εξής περίπτωση:
Περιοχές όπου η οδοαρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών
και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ` οίκον διανομής των ταχυδρομικών
αντικειμένων, εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραμματοθυρίδες)
που εγκαθίστανται με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
σε κατάλληλα προκαθορισμένα σημεία, σε συνεννόηση με τον φορέα παροχής
καθολικής υπηρεσίας. Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται με δαπάνη
αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από όλους τους
φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των
γραμματοθυρίδων εγκρίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ.
Για τις περιπτώσεις περιοχών των Δήμων όπου δεν συντρέχει η
προαναφερόμενη εξαίρεση, (όπως ο Δήμος Βελβεντού, όπου δεν συντρέχει η ως άνω
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εξαίρεση) η μη διανομή συνιστά παραβίαση του νόμου και γεννά υπό προϋποθέσεις
αξίωση αποζημίωσης από αδικοπραξία τόσο υπέρ του Δήμου όσο και υπέρ των
δημοτών, πέραν των κυρώσεων που παρατίθενται ανωτέρω καθώς συνιστά σπουδαία
παραβίαση εκ μέρους του παρόχου καθολικής υπηρεσίας των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το νόμο. Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298 και 330 ΑΚ
συνάγεται ότι η ευθύνη προς αποζημίωση από αδικοπραξία προϋποθέτει συμπεριφορά
παράνομη και υπαίτια, επέλευση ζημίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της
συμπεριφοράς του δράστη και της ζημίας. Παράνομη είναι η συμπεριφορά που
αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος προστατεύει
δικαίωμα ή συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος. Η υπαιτιότητα εμφανίζεται με τη
μορφή είτε του δόλου (άμεσου ή ενδεχόμενου), ο οποίος υπάρχει όταν ο δράστης
θέλει ή αποδέχεται την παραγωγή του επιζήμιου αποτελέσματος, είτε της αμέλειας
(ενσυνείδητης ή ασυνείδητης), η οποία υπάρχει όταν ο δράστης προξενεί το επιζήμιο
αποτέλεσμα από έλλειψη της προσοχής, την οποία θα όφειλε να καταβάλει ο μετρίως
συνετός κοινωνικός άνθρωπος στη θέση του, ευρισκόμενος υπό τις αυτές βιοτικές και
λοιπές περιστάσεις. Ζημία είναι η προς το χειρότερο - προξενούμενη μεταβολή (βλάβη)
των έννομων αγαθών του προσώπου, που αφήνει ένα έλλειμμα (μία διαφορά) μεταξύ
της νέας καταστάσεως που έχει παραχθεί και εκείνης που θα υπήρχε χωρίς το επιζήμιο
γεγονός. Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή παράλειψη είναι, κατά τα
διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, ικανή και μπορεί, με την κανονική και
συνήθη πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα. Στην περίπτωσή
μας, το επιζήμιο αποτέλεσμα είναι φανερό και υφίσταται τόσο για τον Δήμο Βελβεντού
όσο και για τους δημότες του, αλλά και για όσους δραστηριοποιούνται στον Δήμο
(ακόμη και χωρίς να είναι δημότες του), καθώς με την εν λόγω απόφαση των ΕΛΤΑ
Α.Ε. αποστερούνται την καθολική υπηρεσία που νομίμως δικαιούνται.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο
Να συνταχθεί εκ μέρους του Δήμου Βελβεντού Εξώδικη Δήλωση - ΚαταγγελίαΌχληση -Πρόσκληση κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ”, με την οποία να καλείται η ως άνω εταιρεία να προβεί σε άμεση
ανάκληση ή τροποποίηση της από 04/04/2022 με αριθμ. 5.1.2/256/104.6 (ΑΔΑ
ΨΔΕ2ΟΡΡ2-ΧΟΥ) Απόφασης της με θέμα: «Λειτουργία Μονάδων Δικτύου Λιανικής»
(Τροποποίηση λειτουργίας Καταστημάτων σε θυρίδες Συναλλαγής Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Κέρκυρας), και
συγκεκριμένα ως προς το εδάφιο που αφορά την τροποποίηση του καταστήματος
ΕΛΤΑ Βελβεντού. Να επιδοθεί η ως άνω Εξώδικη Δήλωση-Καταγγελία-ΌχλησηΠρόσκληση με αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ”, κοινοποιούμενη ταυτόχρονα και στην ανεξάρτητη
διοικητική αρχή με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων(ΕΕΤΤ). Εάν χρειαστεί (σε περίπτωση τυχόν μη συμμόρφωσης της ΕΛΤΑ
Α.Ε. μετά την αποστολή του ως άνω εξωδίκου), να ασκηθεί εκ μέρους του Δήμου
Βελβεντού, έχοντας προς τούτο προφανές έννομο συμφέρον, κάθε ένδικο μέσο ή
βοήθημα, ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής, προκειμένου να υποχρεωθεί η
ΕΛΤΑ Α.Ε. να ανακαλέσει την ως άνω απόφαση.”
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή,
η
ανάθεση ως πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Θεοφύλακτου Ιωάννη, ΑΜ 238 ΔΣΚ, για
τη σύνταξη και επίδοση Εξώδικης Καταγγελίας-Δήλωσης-Όχλησης-Πρόσκλησης κατά
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ”, σχετικά με
το θέμα της τροποποίησης λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ Βελβεντού σε θυρίδα
Συναλλαγής, όπως αυτή ορίζεται στην από 04/04/2022, με αρ. πρωτ. 5.1.2/256/104.6
(ΑΔΑ ΨΔΕ2ΟΡΡ2-ΧΟΥ) Απόφαση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των παρ.3α & 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του
άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’) με τις
οποίες καταργήθηκε ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού και συστάθηκαν οι δύο νέοι Δήμοι
Σερβίων και Βελβεντού, η λειτουργία των οποίων ξεκίνησε από 01-09-2019.
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2.
Τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ της παρ.1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 με τις οποίες ορίζεται ότι, η Οικονομική Επιτροπή 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 και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή
γνωμοδοτήσεων, μόνο 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 ΚΔΚ.
3.
Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 με τις οποίες
ορίζεται ότι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα
αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε
φορά.
4.
Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα
Δικηγόρων) με τις οποίες ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον
εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη
δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
5.
Τις διατάξεις της παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/2013 με τις
οποίες ορίζονται τα εξής:
«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον
εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του.
2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή
ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή
εξώδικες.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου
καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την
αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν
αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτού.»
6. Την Πράξη 266/2014 Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 «μετά την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του ν. 3919/2011 […] δηλαδή την κατάργηση των κατωτάτων ορίων
δικηγορικών αμοιβών, όταν δεν υφίσταται έγκυρη έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΑ
και του δικηγόρου, η οποία συνιστά το προϊόν διαβούλευσης των συμβαλλόμενων
μερών, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη ως προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, τότε η αμοιβή καταλείπεται ακαθόριστη ως προς το
ύψος της και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της. […] Η ως άνω ερμηνευτική εκδοχή
ενισχύεται ενόψει και των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως και της
οικονομικότητος, που ήδη έχουν αποτυπωθεί νομοθετικά (άρθρο 1 του Κώδικος
Δημοσίου Λογιστικού, ν. 2362/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το
άρθρο 1 του ν. 3871/2010), ως μερικότερων εκδηλώσεων του δημοσίου
συμφέροντος, που διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι
οποίες επιβάλλουν την εκπλήρωση των εκ του νόμου ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων με
την κατά το δυνατόν ηπιότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους για την
εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητος [….] Περαιτέρω, αντίθετη ερμηνευτική
εκδοχή σύμφωνα με την οποία όταν δεν υφίσταται αιτιολογημένη εγκριτική της
αμοιβής απόφαση πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται η προβλεπόμενη από
τον Κώδικα περί Δικηγόρων «νόμιμη» αμοιβή, δεν συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό
του ν. 3919/2011, άγει δε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και όταν υποβάλλεται από τον
δικηγόρο έγγραφη πρόταση περί αμοιβής που υπολείπεται της «νόμιμης»
προβλεπόμενης, πλην δεν επακολουθεί έγκυρη έγγραφη συμφωνία, πρέπει να
καταβληθεί σε κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη από τον Κώδικα.»
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του
Δήμου στον ΚΑ 00.6111.01.
Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αναθέτει τον δικαστικό χειρισμό για την προάσπιση των συμφερόντων του
Δήμου και συγκεκριμένα χορηγεί εντολή και ειδική πληρεξουσιότητα στον Θεοφύλακτο
Ιωάννη, δικηγόρο Κοζάνης, ΑΜ 328, ο οποίος μετά από συνεννόηση αποδέχθηκε για
σύνταξη και επίδοση Εξώδικης Καταγγελίας-Όχλησης-Πρόσκλησης κατά της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ” σχετικά με την τροποποίηση
λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ Βελβεντού σε θυρίδα Συναλλαγής, όπως αυτή
ορίζεται στην από 04/04/2022, με αρ. πρωτ. 5.1.2/256/104.6 (ΑΔΑ ΨΔΕ2ΟΡΡ2-ΧΟΥ)
Απόφαση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ.. Η
παρούσα εντολή παρέχεται στον ως άνω δικηγόρο ενόψει της σημασίας της υποθέσεως
για τα συμφέροντα του δήμου Βελβεντού, αφετέρου δε της ιδιαίτερης γνώσης και
εμπειρίας του στα αντικείμενα αυτά.
Β. Η αμοιβή του ορίζεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’
208/27-9-2013) κώδικας δικηγόρων».
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2022
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 24 Μαΐου 2022
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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