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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 22

ης

/ 19-10-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 85 / 2020
ΘΕΜΑ:

Ανάθεση σε δικηγόρο πληρεξουσιότητας για την κατάθεση αγωγής εναντίον
δημότη για δηλώσεις του εις βάρος της δημοτικής αρχής

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
3001/14-10-2020 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 τα
επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στις 27/9/2020 σε βιντεοσκοπημένες δηλώσεις του στην ηλεκτρονική εφημερίδα
www.kozan.gr ο δημότης και πρώην Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Κοσματόπουλος
Αθανάσιος έδωσε την ακόλουθη συνέντευξη, το περιεχόμενο της οποίας παραθέτουμε:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:
Κοιτάξτε, ήταν μια κατάσταση που ήταν γνωστή εδώ και 2,5 χρόνια . Κατά διαστήματα το
θέμα αυτό έρχονταν πάντα στην επικαιρότητα για διάφορους λόγους. Επειδή εγώ το είχα ξεκόψει
ότι στη δική μου θητεία δεν πρόκειται να έρθει λαθρομετανάστης στο Δήμο μου, μόλις έφυγα το
σχέδιο οργανώνεται και βλέπετε έρχονται κατά συρροή. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου δεν
έκρυψε ποτέ ότι έκανε την συγκεκριμένη σύμβαση και ότι καθυστέρησε λιγάκι και οι λόγοι ήταν
επειδή είχε κάτι δεξιώσεις να κάνει και δεν ήθελε να τις χάσει.
Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθαν οι λαθρομετανάστες, εγκαταστάθηκαν. Όλοι
ξέρανε, όλοι ξέρανε ότι θα ερχόταν από καιρό και από χρόνια .Τώρα γιατί δεν αντέδρασαν και
γιατί δεν δημιούργησαν οι καταστάσεις είναι γνωστό, ας μην το εξηγήσω εγώ.
Επειδή έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, ο κόσμος δεν είναι μόνο μουδιασμένος,
αγανακτισμένος και εξοργισμένος και θα δούμε πως θα αντιδράσει τις επόμενες μέρες. Απλώς και
μόνο οι άνθρωποι που θα έπρεπε να ασχοληθούν και να ενδιαφερθούν, για δικούς τους λόγους,
γνωστούς και άγνωστους, λοιπόν κάνουν το κορόιδο, γι΄αυτό και η κοινωνία ακόμα είναι
μουδιασμένη και νομίζω ότι σύντομα θα εκδηλώσει τα αισθήματα της και τη διάθεση της.
Κοιτάξτε να δείτε επειδή κυριολεκτικά ζω στο Βελβεντό και έρχομαι σε επαφή με την
πραγματική κοινωνία του Βελβεντού, όχι μια κλειστή κάστα που βλέπουν μόνο τον εαυτό τους
και το περιβάλλον τους, οι άνθρωποι όλοι είναι ακραία προβληματισμένοι και μάλιστα χτες με
κάλεσαν μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούν και φροντίζουν και δουλεύουν για το Βελβεντό, να
δούμε τι θα είναι, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση μας. Λέω κίνηση μας γιατί εγώ τον τόπο αυτό
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τον θεωρώ δικό μου και θα κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για ό,τι καλύτερο για αυτούς τους
ανθρώπους που τους υπεραγαπώ.
Είναι όλοι μουδιασμένοι, προβληματισμένοι, περιμένουν βασικά την πρώτη κίνηση από
την δημοτική αρχή, η οποία δημοτική αρχή είναι εντελώς απούσα, εντελώς απούσα. Εγώ πάω
τρεις φορές τη μέρα στο Βελβεντό και γυρίζω και δεν είδα έναν της δημοτικής αρχής στη
πλατεία, στα μαγαζιά να συζητά με τον κόσμο και να προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση. Αυτή η
συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη, πρέπει να βγουν επίσημα και να πουν στον κόσμο τι
ακριβώς συμβαίνει και τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από όλη αυτή την ιστορία. Εγώ νομίζω ότι είναι
θέμα συμφερόντων αποκλειστικά και μόνο, επειδή ξέρω το θέμα από πολύ παλιά και δέχτηκα κι
εγώ πιέσεις τις οποίες όμως απέκρουσα με τρόπο πολύ εντυπωσιακό!
Στο ίδιο ηλεκτρονικό μέσο δόθηκε την ίδια μέρα γραπτή απάντηση του Δημάρχου κ.
Εμμανουήλ Στεργίου η οποία έχει ως εξής:
Κύριε Κοσματόπουλε,
Σε μια κοινωνία που την κοιτάμε καθημερνά στα μάτια δεν θα τολμούσαμε να πούμε
ψέματα ή να αποκρύψουμε γεγονότα. Είμαστε στις επάλξεις για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα.
Και δεν μας βρήκαν και λίγα.
Για τη συγκεκριμένη δήλωσή σας έχω να αναφέρω στους συμπολίτες μου, όπως το έχω
ήδη κάνει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε τη μορφή Λαϊκής Συνέλευσης με
τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων του Βελβεντού, ότι δεν είχα ενημερωθεί από
κανέναν επίσημα ή ανεπίσημα για έλευση μεταναστών/προσφύγων. Η πρώτη ενημέρωσή μου
έγινε από την κυρία Λυμπεράκη, εκπρόσωπο της ΜΚΟ SOLIDARITY NOW στις 21 Σεπτεμβρίου το
βράδυ όταν πλέον η απόφαση είχε ληφθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο
Μετανάστευσης & Ασύλου, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τον ξενοδόχο.
Μάλιστα από τις αρχές της θητείας μου και κατά καιρούς είχα λάβει διαβεβαιώσεις από
τον εκπρόσωπο του ξενοδοχείου ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να φιλοξενηθούν πρόσφυγες
στο κατάλυμά του λόγω του ότι το ξενοδοχείο ΑΓΝΑΝΤΙ είναι η βασική ξενοδοχειακή μας
υποδομή στην έδρα του Δήμου Βελβεντού.
Τις αποδείξεις σας για όσα δημόσια δηλώσατε θα τις καταθέσετε στη Δικαιοσύνη. Στην
πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα προτείνω την κατάθεση μήνυσης και αγωγής
εναντίον σας, για να έχετε την ευκαιρία να αποδείξετε τα όσα λέτε και υπονοείτε.
Μανώλης Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
Εισηγούμενος το θέμα καταθέτω την πρόταση ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την
διερεύνηση του περιεχομένου και την κατάθεση αγωγής κατά του εν λόγω Δημότη για την
αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Βελβεντού και των αιρετών που τον εκπροσωπούν, ώστε
να του δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει όσα λέει και υπονοεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την
προστασία των συμφερόντων του Δήμου και της υπόληψης των αιρετών από τα αναφερόμενα. Σε

περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής και κατάπτωσης χρηματικού ποσού σε βάρος του εν λόγω δημότη, το
εισπραχθέν τίμημα να περιέλθει στα ταμεία του Δήμου Βελβεντού.
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 Ιωάννη
Θεοφύλακτο (ΑΜ 328), δικηγόρο Κοζάνης, ο οποίος αφού μελετήσει το φάκελο να ενεργήσει
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με τον τρόπο που θα κρίνει αυτός σκόπιμο και κατάλληλο προς προάσπιση των συμφερόντων
του Δήμου και της υπόληψης των αιρετών και ο οποίος μετά από 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 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 μετά την εισήγηση, κι αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αναθέτει στον δικηγόρο Κοζάνης, Ιωάννη Θεοφύλακτο (ΑΜ 328) για την προάσπιση
των συμφερόντων του Δήμου, την εξέταση και κατάθεση αγωγής και κάθε άλλη νομική ενέργεια
επί των από 27/9/2020 βιντεοσκοπημένων δηλώσεων δημότη στην ηλεκτρονική εφημερίδα
www.kozan.gr εναντίον της δημοτικής αρχής Βελβεντού. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής και

κατάπτωσης χρηματικού ποσού σε βάρος του εν λόγω δημότη, το εισπραχθέν τίμημα να περιέλθει στα
ταμεία του Δήμου 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 85 / 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 19 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

