ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21ης/27-09-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 67/2021

ΘΕΜΑ:

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου για την προσωρινή
στέγαση του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
20:30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της
εμφάνισης
του
κορωνοϊού
COVID-19»,
σε
συνδυασμό
με
την
αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2952/23-092021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Αγγέλης Δημήτριος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Τράντα Ιωάννα
Καμκούτης Θωμάς
Αχίλλας Γεώργιος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Κουκόλη Σοφία
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Τσέγκος Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος
Παπαδημητρίου Ζήνων
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Γκαμπράνη Ειρήνη

Απόντες
Μανώλας Αριστείδης

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
1
2
3
4
5
6

Παρόντες
Ζυγανιτίδου Ειρήνη

Απόντες
Μυλωνά Κατίνα
Μύρος Δημήτριος
Κουκάλης Ζήνων
Τζάτσου Βάϊα
Παπανδρίτσα Μαρία

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
1
2
3
4

Απόντες
Αθανασόπουλος Αθανάσιος
Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η πρόεδρος κα. Μαλλού Βάϊα ξεκινώντας με το 1o θέμα της συνεδρίασης, η
εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη,
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Στεργίου ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Όπως είναι γνωστό, η Δημοτική Αρχή μετά από αίτηση και πολύμηνες
προσπάθειες και συνεννοήσεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πέτυχε την
ίδρυση Αστυνομικού Σταθμού στην έδρα του Δήμου Βελβεντού με την
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 7/2017 του Π.Δ. 53 περί «Αναδιάταξης αναδιοργάνωσης, σύστασης και λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών
Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14), όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 133/τ.Α/28-72021 στο άρθρο 1 και στην παράγραφο 9.
Ακολούθως η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας
υπέβαλε στο Δήμο Βελβεντού το υπ’ αριθμ’ πρωτ. 5951/ 21/1903690 έγγραφό της
στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Αστυνοµικού Σταθµού στο Δήµο Βελβεντού».
ΣΧΕΤ:
α ) Υπ' αριθµό 5951/20/1760544 από 18/08/2020 έγγραφο
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ)
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα:
την υπ’ αριθ. 1691/21/1532560 από 29-07-2021 μας
κοινοποιήθηκε το Π.Δ. 53/2021, το οποίο τροποποίησε διατάξεις του
Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία
Περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». Με την παρ. 9 του
άρθρου 1 του ανωτέρω Π.Δ/τος ιδρύεται αστυνομικός Σταθμός
Βελβεντού, ο οποίος εδρεύει στον Δήμο Βελβεντού και υπάγεται
διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων.

1. Με

2. Ακολούθως η Διεύθυνσή μας με το υπ’ αριθ. 7001/2/242-ι απ΄16-08-

2021 έγγραφο προς την Κτηματική υπηρεσία Κοζάνης αιτήθηκε την
παραχώρηση για χρήση του οικήματος του πρώην Αστυνομικού Σταθμού
Βελβεντού για τις ανάγκες στέγασης του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού
Σταθμού Βελβεντού.

3. Κατόπιν όλων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη

χρονική καθυστέρηση έγκρισης παραχώρησης του προαναφερόμενου
οικήματος, αλλά κυρίως την χρονοβόρα διαδικασία αποκατάστασης του
πρώην Αστυνομικού Σταθμού λόγω των πολλών και κοστοβόρων
εργασιών που απαιτούνται προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το
κτήριο, θα σας παρακαλούσαμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας, για
την εύρεση έτερου κατάλληλου κτηρίου, για τις ανάγκες προσωρινής
στέγασης του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ήδη ο Δήμος Βελβεντού διαθέτει ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο δίπλα από το
Δημαρχείο για τις ανάγκες των υπηρεσιών και επί της οδού Αγίας Τριάδας 19.
Πρόκειται για διώροφο κτίριο, το οποίο έχει ενοικιαστεί να εξυπηρετήσει ανάγκες του
Δήμου. Η χρήση του ακινήτου αυτού μπορεί να διατεθεί προσωρινά δωρεάν στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να στεγάσει τον νεοϊδρυθέντα Αστυνομικό
Σταθμό Βελβεντού, διότι είναι ανάγκη να λειτουργήσει άμεσα, και μέχρι να
παραχωρηθεί το κτίριο του παλιού Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη από την Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης.
Το προς διάθεση χρήσης ακίνητο έχει ελεγχθεί από την Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης ως προς τους χώρους και βρέθηκε κατάλληλο και
επαρκές για την προσωρινή στέγαση και λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού
Σταθμού.
Σχετική είναι και η 13/2021 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με θετική
γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο η κα Γκαμπράνη Ειρήνη,
επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, η οποία δήλωσε πως δεν έχει πειστεί για
την αναγκαιότητα δημιουργίας Αστυνομικού Σταθμού στο Βελβεντό, διευκρίνισε
όμως ότι θα ψηφίσει το εν λόγω θέμα προς διευκόλυνση της καθημερινότητας των
πολιτών.
Έπειτα τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Παπαδημητρίου Ζήνων, δημοτικός
σύμβουλος της Μείζονος Αντιπολίτευσης ο οποίος διερωτήθηκε αν στον επάνω
όροφο του κτιρίου θα συστεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου ή εάν θα παραχωρηθεί
όλο το κτίριο για τις ανάγκες της δημιουργίας Αστυνομικού Σταθμού.
Κατόπιν τούτου τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο Δήμαρχος κ. Στεργίου, ο
οποίος απάντησε στο ερώτημα του κ. Παπαδημητρίου διευκρινίζοντας, ότι προσωρινά
τουλάχιστον όλο το κτίριο θα παραχωρηθεί για τις ανάγκες της δημιουργίας
Αστυνομικού Σταθμού.
Σε συνέχεια των ανωτέρω η Πρόεδρος κ. Μαλλού Βάϊα κάλεσε το σώμα να
αποφασίσει σχετικά ως προς την εισήγηση του Δημάρχου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου
και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα,
όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης μισθωμένου δημοτικού ακινήτου
(ιδιοκτησία Πουτιούρα) για την προσωρινή στέγαση του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού
Σταθμού Βελβεντού και μέχρι την οριστική μεταφορά του στο υπό ανακαίνιση κτίριο
του παλαιού Αστυνομικού Σταθμού δίπλα στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Μαλλού Βάϊα

