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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  29 MΑΪΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  150/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

16. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 16.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 13.874/25-5-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα  

τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κούκος Γεώργιος 7 Χατζόγλου Ιωάννης 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

πριν ξεκινήσει η  συζήτηση των θεµάτων. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  για 

τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες 

κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Καραµπάσης Θεόφιλος  

β. Βρυτών κ. Τζαβέλλας Θωµάς  

γ.  Νησίου κ. Τσαπκίνης Χρήστος  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

ε.  Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τa θέµατα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 16Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Γεώργιο ∆αλκαλίτση, ο οποίος εξέθεσε τα 

παρακάτω: 
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«Όπως είναι γνωστό, µε την παρ.1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 προβλέφθηκε η κατάργηση  
από την 23η.9.2013, της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και, συγκεκριµένα η κατάργηση των θέσεων 
του κλάδου ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
και ΥΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  
 
Με την υπ΄αριθ. 101/2013 Απόφαση ∆ηµάρχου διαπιστώθηκε η κατάργηση των εν λόγω 
θέσεων και στη συνέχεια µε αντίστοιχες αποφάσεις του, τέθηκαν σε διαθεσιµότητα οι είκοσι 
(20) υπάλληλοι που κατείχαν τις θέσεις αυτές, πέραν των δύο (2) που µετατάχθηκαν, λόγω 
εξαίρεσής τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 του ανωτέρω Νόµου. 
 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 οι αρµοδιότητες που είχαν 
ανατεθεί µε διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων στη δηµοτική αστυνοµία ασκούνταν από 
τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε 
την παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων µε την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.), µε τις παρακάτω 
αποφάσεις του: 
 

• Με την υπ’ αριθ. 102/2014, την παράλληλη άσκηση από έναν (1) υπάλληλο του δήµου, 
των αρµοδιοτήτων που αφορούν: 

 
Α. Τον έλεγχο για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και 
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρήση των 
αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων. 

Β. Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση, 
καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και 
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί µε τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, από τις δηµοτικές αρχές. 

 

• Με την υπ’ αριθ. 181/2014, την παράλληλη άσκηση της αρµοδιότητας που αφορά τον 
έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη στάση και στάθµευση των 
οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, 
όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων, από δύο (2) υπαλλήλους του 
δήµου, κατόπιν ορισµού αυτών µε απόφαση του ∆ηµάρχου. 

 
• Με την υπ’ αριθ. 96/2015, την παράλληλη άσκηση της αρµοδιότητας που αφορά τον 

έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα, από 
έναν (1) υπάλληλο του δήµου, κατόπιν ορισµού αυτού µε απόφαση του ∆ηµάρχου.  

 
Με το άρθρο 19 του Ν.4325/2015 προβλέφθηκε η επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
και η επαναφορά των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα στις επανασυσταθείσες 
θέσεις τους. Ωστόσο, στην παρ.3β του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι: «Με απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να αποφασιστεί η µη επανασύσταση Υπηρεσίας ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δηµοτικών αστυνοµικών που είχαν επανασυσταθεί 
καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήµων µε 
βάση τα τυπικά τους προσόντα είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθµισης (π.χ. 
εξαίρεσης από τη διαθεσιµότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, µετάταξη κ.λπ.) σε θέση 
άλλου κλάδου µπορούν να παραµείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυµούν ή µε αίτηση 
που κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την δηµοσιοποίηση της απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόµενες των εδαφίων β', γ'και δ' 
της παραγράφου 2.  […] Στην περίπτωση µη επανασύστασης κατά τα προαναφερόµενα της 
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∆ηµοτικής Αστυνοµίας παρέχεται η δυνατότητα στα ∆ηµοτικά Συµβούλια µε απόφασή τους να 
καθορίζουν τις αρµοδιότητες που έχουν σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία της πόλης τους 
(κατάληψη πεζοδροµίων, εφαρµογή κανονιστικών αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.λπ.) 
και δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνοµία, τις ∆ιευθύνσεις και τους επιφορτιζόµενους 
διοικητικούς υπαλλήλους που θα τις ασκούν, µε ταυτόχρονη αποτύπωσή τους στους 
Εσωτερικούς Οργανισµούς Λειτουργίας των δήµων.» 
Επίσης, στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι: «Για το έτος 2015 οι δαπάνες που 
αφορούν τη µισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού […] 
γίνονται µε µεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο του γενικού προγραµµατισµού 
προσλήψεων προσωπικού κάθε έτους.» 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τα δεδοµένα που υπάρχουν: 
 

• Υπέβαλαν αίτηση για να επανέλθουν στο ∆ήµο Έδεσσας, δέκα (10) υπάλληλοι. Ο 
αριθµός αυτός, καθιστά προβληµατική και µη αποτελεσµατική τη λειτουργία εκ νέου 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µε το σύνολο των αρµοδιοτήτων που είχε. 

• Κατά την υποβολή των αιτήσεων τους, οι υπάλληλοι εξέφρασαν την επιθυµία για την 
τοποθέτηση τους σε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου, µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά 
τους προσόντα  

• Λόγω της αποχώρησης σηµαντικού αριθµού υπαλλήλων (συνταξιοδοτήσεις, 
ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, µετατάξεις) και των κενών που δηµιουργήθηκαν, 
υφίσταται η ανάγκη κάλυψης των κενών αυτών. 

• Με τις προηγούµενες αποφάσεις του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που αναφέρθηκαν 
παραπάνω είχε αποφασίσει την παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων µε την Ελληνική 
Αστυνοµία. 

• Τη δαπάνη που θα προκύψει και η οποία προβλέπεται να καλυφθεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 19 του Ν. 4325/15  

 
Για τους παραπάνω λόγους και σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Τη µη επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στο ∆ήµο µας. 
 
2. Την συνακόλουθη κατάργηση των θέσεων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που 
επανασυστήθηκαν µε το άρθρο 19 του Ν.4325/2015. 
 
3. Την κατάταξη όσων κατείχαν θέσεις δηµοτικών αστυνοµικών σε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου 
µε βάση τα τυπικά τους προσόντα. 
 
4. Από τις αρµοδιότητες που είχε η δηµοτική αστυνοµία, θα ασκούνται από τις υπηρεσίες του 
δήµου, µε τις αντίστοιχες προσθήκες στον Ο.Ε.Υ. οι παρακάτω: 
 
 Α. Από το Γραφείο Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, αυτές 
που αφορούν: 
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• Τον έλεγχο για την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία 
και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη 
χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των 
ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο και 
στις λαϊκές αγορές. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστηµάτων, 
επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηµατογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, 
για τις οποίες αρµόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, 
εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος ∆ήµος, εκτός από τις 
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρµόδιες για το σχετικό 
έλεγχο. 

Β. Από το Γραφείο Εσόδων του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, αυτές που αφορούν: 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και 
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρήση 
των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση, 
καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και 
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί µε 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δηµοτικές  αρχές. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη στάση και στάθµευση 
των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν. 
2696/1999. 

Γ. Από το Γραφείο Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων του Τµήµατος 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ − 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, αυτές που αφορούν: 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα 
οχήµατα». 

 
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, 

προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το άρθρο 19 του 

Ν.4325/2015  καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 

3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

1. Τη µη επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στο ∆ήµο µας. 

2. Την συνακόλουθη κατάργηση των θέσεων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που 
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επανασυστήθηκαν µε το άρθρο 19 του Ν.4325/2015. 

3. Την κατάταξη όσων κατείχαν θέσεις δηµοτικών αστυνοµικών σε άλλες υπηρεσίες του 

∆ήµου µε βάση τα τυπικά τους προσόντα. 

4. Από τις αρµοδιότητες που είχε η δηµοτική αστυνοµία, θα ασκούνται από τις υπηρεσίες 

του δήµου, µε τις αντίστοιχες προσθήκες στον Ο.Ε.Υ. οι παρακάτω: 

 Α. Από το Γραφείο Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του Τµήµατος 

Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, αυτές που αφορούν: 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείµενη 

νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές 

αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των 

εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και 

γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο 

και στις λαϊκές αγορές. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία 

παιδότοπων. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία 

καταστηµάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηµατογράφων, ψυχαγωγικών και 

λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρµόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και 

αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο 

οικείος ∆ήµος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί 

άλλες αρχές αρµόδιες για το σχετικό έλεγχο. 

Β. Από το Γραφείο Εσόδων του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, αυτές που αφορούν: 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία 

και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη 

χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των 

λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια 

διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών 

ΑΔΑ: ΩΡΑΨΩΡΠ-ΞΦΩ



 7 

κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, που 

τυχόν έχουν τεθεί µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δηµοτικές  αρχές. 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη στάση και 

στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 

του ν. 2696/1999. 

Γ. Από το Γραφείο Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων του Τµήµατος 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ − 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, αυτές που αφορούν: 

• Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα 

οχήµατα. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  150/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  3/6/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ.   

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτση 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένους ∆/νσεων & Τµηµάτων 

- Αντιδηµάρχους 
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