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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 57402/22-10-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 21
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 316/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Καθορισµός αρµοδιοτήτων της πρώην ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας που θα ασκούνται παράλληλα από το ∆ήµο 

Ιλίου και την Ελληνική Αστυνοµία 

 

Σήµερα στις 17 Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 55275/11-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 

∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. 

∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  11-10-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

  

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 6
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στον καθορισµό αρµοδιοτήτων της 

πρώην ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που θα ασκούνται παράλληλα από το ∆ήµο Ιλίου και την Ελληνική 

Αστυνοµία. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 56504/17-10-2013 έγγραφο της 

∆ιοικητικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Μετά την εφαρµογή του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήµατος, 

επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» και την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, το άρθρο 81 του ίδιου νόµου αναφέρει 

τα εξής:  

«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 κυριότητά 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 απόφασή 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». 

Κατόπιν των ανωτέρω, πρόθεση της ∆ηµοτικής Αρχής είναι να διατηρήσει ο ∆ήµος την 

άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων που συνδέονται µε την εύρυθµη λειτουργία της πόλης, 

παράλληλα µε την Ελληνική Αστυνοµία και συγκεκριµένα: 

1. Τον έλεγχο της τήρησης της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της 

εδαφικής περιφέρειας του δήµου (περιλαµβάνονται οι λαϊκές αγορές) και γενικότερα την 

τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής 

των πόλεων και των οικισµών. 

2. Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση, καθώς 
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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. 

3. Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη 

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

του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων.  

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

5. Την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και 

επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές  

περιλαµβανοµένων των παραβάσεων που αφορούν αυθαίρετες καταλήψεις και επεκτάσεις σε 

κοινόχρηστους χώρους.  

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

7. Τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

8.  Την επίδοση των πάσης φύσεως εγγράφων του οικείου ∆ήµου ή άλλων ∆ηµοτικών Αρχών 

εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήµου καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής κατ΄ οίκον για ευπαθείς οµάδες πολιτών. 

 Οι αναφερόµενες αρµοδιότητες ανατίθενται στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, ενώ θα ασκούνται 

από επτά (7) υπαλλήλους της πρώην ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίοι εξαιρέθηκαν της 

διαθεσιµότητας λόγω κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και θα ενταχθούν στις ∆ιευθύνσεις 

του ∆ήµου µας αντίστοιχα, ως κάτωθι:  

• Οι αρµοδιότητες υπό στοιχείο 3, 5 και 6 ανατίθενται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, η οποία θα ενισχυθεί µε τρία (3) άτοµα από τους ως άνω υπαλλήλους. 

• Οι αρµοδιότητες υπό στοιχείο 1 και 4 ανατίθενται στην ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων & Πρασίνου, η οποία θα ενισχυθεί µε δύο (2) άτοµα. 

• Η αρµοδιότητα υπό στοιχείο 7 ανατίθενται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η 

οποία θα ενισχυθεί µε ένα (1) άτοµο. 

• Η αρµοδιότητα υπό στοιχείο 2 ανατίθεται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία θα 

ενισχυθεί µε ένα (1) άτοµο. 

• Η αρµοδιότητα υπό στοιχείο 8 θα ασκείται και από τους επτά υπαλλήλους της πρώην 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 Η άσκηση των αναφεροµένων αρµοδιοτήτων θα πραγµατοποιείται εντός του ήδη 

καθορισµένου πλαισίου λειτουργίας της κάθε ∆ιεύθυνσης και του καθιερωµένου ωραρίου αυτής, οι 

δε αναφερόµενοι υπάλληλοι που εντάσσονται στις ∆ιευθύνσεις αυτές θα ασκούν τα σχετικά 

καθήκοντα, κατόπιν ορισµού τους µε απόφαση ∆ηµάρχου παράλληλα µε τα καθήκοντα της θέσης 
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που θα τοποθετηθούν, µέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεως. 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων που συνδέονται µε την εύρυθµη 

λειτουργία της πόλης από τις υπηρεσίας του ∆ήµου, παράλληλα µε την Ελληνική Αστυνοµία και 

συγκεκριµένα: 

1. Τον έλεγχο της τήρησης της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της 

εδαφικής περιφέρειας του δήµου (περιλαµβάνονται οι λαϊκές αγορές) και γενικότερα την 

τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της 

αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. 

2. 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. 

3. Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη 

στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 

103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων.  

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

5. Την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και 

επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές  

περιλαµβανοµένων των παραβάσεων που αφορούν αυθαίρετες καταλήψεις και επεκτάσεις 

σε κοινόχρηστους χώρους.  

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

7. Τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

8.  Την επίδοση των πάσης φύσεως εγγράφων του οικείου ∆ήµου ή άλλων ∆ηµοτικών Αρχών 

εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήµου καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής κατ΄ οίκον για ευπαθείς οµάδες πολιτών. 

 Οι αναφερόµενες αρµοδιότητες ανατίθενται στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, ενώ θα ασκούνται 

από επτά (7) υπαλλήλους της πρώην ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίοι εξαιρέθηκαν της 

διαθεσιµότητας λόγω κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και θα ενταχθούν στις ∆ιευθύνσεις 

του ∆ήµου µας αντίστοιχα, ως κάτωθι:  
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• Οι αρµοδιότητες υπό στοιχείο 3, 5 και 6 ανατίθενται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, η οποία θα ενισχυθεί µε τρία (3) άτοµα από τους ως άνω υπαλλήλους. 

• Οι αρµοδιότητες υπό στοιχείο 1 και 4 ανατίθενται στην ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων & Πρασίνου, η οποία θα ενισχυθεί µε δύο (2) άτοµα. 

• Η αρµοδιότητα υπό στοιχείο 7 ανατίθενται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η 

οποία θα ενισχυθεί µε ένα (1) άτοµο. 

• Η αρµοδιότητα υπό στοιχείο 2 ανατίθεται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία θα 

ενισχυθεί µε ένα (1) άτοµο. 

• Η αρµοδιότητα υπό στοιχείο 8 θα ασκείται και από τους επτά υπαλλήλους της πρώην 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 Η άσκηση των αναφεροµένων αρµοδιοτήτων θα πραγµατοποιείται εντός του ήδη 

καθορισµένου πλαισίου λειτουργίας της κάθε ∆ιεύθυνσης και του καθιερωµένου ωραρίου αυτής, οι 

δε αναφερόµενοι υπάλληλοι που εντάσσονται στις ∆ιευθύνσεις αυτές θα ασκούν τα σχετικά 

καθήκοντα, κατόπιν ορισµού τους µε απόφαση ∆ηµάρχου παράλληλα µε τα καθήκοντα της θέσης 

που θα τοποθετηθούν, µέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεως. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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