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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  96/2015      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

  

Σήµερα Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 10.788/24-4-2015 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 24 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κούκος Γεώργιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πέτκος Χρήστος 

2 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση και δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 32ου & του 34ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β) Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

γ) Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι πρόεδροι των Τ.Κ. Άγρα, 

Άρνισσας, Βρυττών, Καρυδιάς, Μεσηµερίου, Ριζαρίου, Περαίας, Σωτήρας, Φλαµουριάς 

καθώς και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Γραµµατικού, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

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 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω:  
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Όπως είναι γνωστό η ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Έδεσσας, όπως και όλων 

των ∆ήµων της χώρας, καταργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του 

άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, οι οποίες µεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής: «1. Από την 

23η.9.2013 καταργούνται στους δήµους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 

ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Οι 

υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 

9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραµµα κινητικότητας, σύµφωνα µε την 

υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α`222). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα επιµέρους 

θέµατα άσκησης των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 4, καθώς και ζητήµατα 

λειτουργικής συνεργασίας µε τους οικείους δήµους, ιδίως µέσω της από κοινού 

κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. …… 4. Αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί µε 

διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων στη δηµοτική αστυνοµία ασκούνται από τις 

23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.). Η µεταφορά των ανωτέρω αρµοδιοτήτων 

δεν θίγει τα έσοδα των δήµων που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά 

συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήµους σύµφωνα µε τις 

διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 

των δήµων που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων και των 

οχηµάτων, παραµένουν στην κυριότητα τους. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

µπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση µίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω 

αρµοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήµου, κατόπιν ορισµού αυτών µε απόφαση του 

δηµάρχου. Με την ίδια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου δύναται να καθορίζεται 

επίσης ο αριθµός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρµοδιότητας, οι 

ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναφορικά µε 

την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών». 

Η αρµοδιότητα που ασκούσε η ∆ηµοτική Αστυνοµία Έδεσσας µέχρι την 

κατάργησή της, σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Έδεσσας 

που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2490/4-11-2011, µεταξύ άλλων ήταν και η εξής:  

«(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα 

οχήµατα». 

Προτείνεται, για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Έδεσσας, να ασκείται  

παράλληλα µε την Ελληνική Αστυνοµία, από έναν υπάλληλο του ∆ήµου η παραπάνω 

αρµοδιότητα, για το έτος 2015. 

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

σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις του 

άρθρου 81 παρ.1 και 4 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του 

Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει, για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Έδεσσας, την άσκηση παράλληλα 

µε την Ελληνική Αστυνοµία, από έναν υπάλληλο του ∆ήµου της αρµοδιότητας που 

αφορά τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα 

οχήµατα. 

Ο υπάλληλος που θα ορισθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου και θα του ανατεθεί η 

παραπάνω αρµοδιότητα θα εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της υπηρεσίας 

τοποθέτησής του, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

Όλες οι υπόλοιπες αρµοδιότητες της πρώην ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, πλην αυτής 

που αναφέρεται ανωτέρω, καθώς και αυτών που αναφέρονται στην αριθµ. 181/2014 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνοµία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 96/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11/5/2015 

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, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. ∆. Μεταξά  

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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