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ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράλληλης άσκησης µε την Ελληνική Αστυνοµία 
αρµοδιοτήτων πρώην ∆ηµοτικής Αστυνοµίας από υπαλλήλους του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/13, βάσει 
της αριθ. 9/2013 απόφασης-εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
11.12.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17035/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 32/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (ΑΠΟΥΣΑ) 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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∆ΗΜΟΣ 
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Αρ. Απόφασης: 218/ 2013 
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∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 11.12.2013 
Συνεδρίασης Νο. 31/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 19 παρόντες 
και 14 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (απούσα) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Καραβίας Γεώργιος                                             
Τάφας Ηλίας                                                        Κόντος Σταύρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
                                                                             Κοσµά Σταυρούλα 
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος   Αγαγιώτου Βασιλική 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων                                          Παπαλουκά Ευτυχία 
 
Κοσκολέτος Σωτήριος                                         Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κοπελούσος Χρήστος                                          Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
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Πολίτης Σταύρος                                             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

• Τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 13ο -17ο , 20ο, 18ο, 19ο, 24ο-

28ο, 1ο-12ο, 21ο-23ο, 29ο και 30ο.  

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Η.Τάφας αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆. και προσήλθε εκ νέου σε αυτήν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 29ου θέµατος της Η.∆.. 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, απούσης της κας ∆ηµάρχου και παρουσία των προαναφεροµένων µελών, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, στο 12ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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12ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την υπ΄αριθµ. πρωτ. 16940/4-12-2013 και υπ΄αρ. 9/2013 διαβιβασθείσα 
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   
  Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης  
  της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 
            Χαλκηδόνος. 
 
 
Αριθ. Απόφασης :9/2013 

 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων 
πρώην ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε την 
ΕΛ.Α.Σ». 

 
 
Σήµερα Πέµπτη 28-11-2013 , στο Γραφείο ∆ηµάρχου το οποίο εδρεύει στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε µε τη 
µορφή του κατεπείγοντος  η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος   προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στα 
άρθρα 62 και 63 του Ν.3852/2010 ( « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») µετά την υπ΄ αριθ. 
Πρωτ.16545 /27-11-2013 πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας Γαϊτανά - 
Αποστολάκη η οποία επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική υπάλληλο 
Μολακίδου Αλίκη.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, διότι από τα ( 5 ) µέλη του 
Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη , Πρόεδρος 
2. Καραβίας Γεώργιος, Αντιδήµαρχος της ∆/σης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Παπανικολάου Νικόλαος , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
4. Παϊδας Αδαµάντιος , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Καθαριότητας Ανακύκλωσης  & 

Ηλεκτροφωτισµού. 
5. Χατζηδάκη Μαρία , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και 
εισηγούµενη το 2ο  θέµα  Ηµερήσιας ∆ιάταξης , το οποίο οµόφωνα τα µέλη 
συµφώνησαν να συζητηθεί ως κατεπείγον σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 
παρ. 5 και 74 παρ.6 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής: 
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Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύµφωνα µε το αριθ. Πρωτ. 14815/30-10-2013 έγγραφο του Γραφείου της Γενικής 
Γραµµατέως: 
 

Α) H ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 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 ∆ηµοσίας 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 δύναται 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». 

Β) Οι αρµοδιότητες που µέχρι την κατάργηση της , σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, ασκούσε η ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, είναι οι παρακάτω είκοσι (20) [ δεδοµένου ότι η πρώην 

∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στελεχώθηκε 
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µε προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόµων ] από τις εικοσιοχτώ (28) 

που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α' 263/23-12-2008) η 

διάταξη του οποίου έχει ως εξής: 
 

Άρθρο 1 

Αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

1. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία ασκεί στο πλαίσιο των διατάξεων των 
άρθρων 75 και 79 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που 
κυρώθηκε µε το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114 Α), τις εξής αρµοδιότητες: 

(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την 
άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαµβάνονται στην 
εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις 
που εκδίδουν οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις 
των διοικητικών συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης 
και αποχέτευσης. 

(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των 
κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων. 

(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των 
δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των 
ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων. 
 

(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο 
εµπόριο και στις λαϊκές αγορές. 

(5) Ελέγχει 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 και κοινοτικές αρχές. 

(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους 
χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου ή κοινότητας 
και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την 
κείµενη νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που 
εκδίδουν οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθµιση της 
αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. 

(7) Ελέγχει την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη 
πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. 
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(8) Ελέγχει 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, καθώς και την 
εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία 
τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, πεζοδρόµια και γενικά 
σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή 
θορύβων από αυτά. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα 
και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και 
το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαµβάνονται η 
∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, 
ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό 
Σώµα, κατά περίπτωση. 

(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα 
εγκαταλελειµµένα οχήµατα. 

(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήµανση των 
εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών 
που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο 
δηµοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων 
ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. 

(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία 
καταστηµάτων και     επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές και κοινοτικές 
αρχές. 

(16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωµένους 
από τους ∆ήµους και Κοινότητες χώρους προσωρινής 
εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων. 

(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο 
Ι.Κ.Α. 

(21)Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 

(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε την 
εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, 
εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιµοκαταλόγων των 
δωµατίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων) 
στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή νησιά όπου 
δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT. 

(24)Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 

(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους 
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, καθώς 
και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που 
προβλέπονται από αυτές. 

(26) Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία. 

(27) ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που 
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απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα 
του ∆ήµου ή της Κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και 
συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου ∆ήµου ή άλλων 
∆ηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήµου. 

2. Η Ελληνική Αστυνοµία παρέχει συνδροµή στο προσωπικό της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας κατά την άσκηση του έργου της και, 
ειδικότερα, σε προγραµµατισµένους ελέγχους της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου τούτο 
προβλέπεται. 

 
3. α) Σε όσους ∆ήµους ή Κοινότητες έχει συσταθεί µε τον Οργανισµό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ηµοτική Αστυνοµία, η οποία στελεχώνεται µε 
προσωπικό που υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτοµα, ασκούνται όλες οι 
αρµοδιότητες της παραγράφου 1. 

β) Εφόσον η ∆ηµοτική Αστυνοµία στελεχώνεται µε προσωπικό λιγότερο των 
πενήντα (50) ατόµων, ασκούνται υποχρεωτικά οι αρµοδιότητες των 
περιπτώσεων 1-8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22 και 24-28 της παραγράφου 1 
του παρόντος. Οι λοιπές αρµοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από την 
ΕΛ.ΑΣ. 

γ) Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτής της παραγράφου απαιτείται η 
έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η 
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 που δεν περιλαµβάνονται στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 3 µπορούν να ασκηθούν, µεµονωµένα ή στο 
σύνολο τους, και από ∆ηµοτική Αστυνοµία που στελεχώνεται µε λιγότερους 
από πενήντα (50) δηµοτικούς αστυνοµικούς. Για την άσκηση τους εκδίδεται 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι αρµοδιότητες 
αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ. 

5. ∆ήµοι ή Κοινότητες που δεν έχουν συστήσει Υπηρεσία ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας µε όµορους 
∆ήµους ή Κοινότητες που διαθέτουν τέτοια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 222 του ν. 3463/2006, µε τις οποίες τους αναθέτουν την άσκηση 
αρµοδιοτήτων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στην περιφέρεια τους. Με τις συµβάσεις 
αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρµοδιότητες που θα ασκούνται. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., 
καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 
η διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και: 
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• υπό το πρίσµα της αναγκαιότητας διατήρησης - µε παράλληλη άσκηση µε 

την ΕΛ. ΑΣ. - των πλέον κρίσιµων για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος από τις παραπάνω αρµοδιότητες, κατά 

συνδυασµό µε τις υφιστάµενες δυνατότητες διαθέσεως προσωπικού από τις 

συναφείς µε τις αρµοδιότητες αυτές δοµές του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας.  

• το γεγονός ότι µετά από οκτώ (8) χρόνια λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας έχει αποκτηθεί πολύτιµη εµπειρία στην διεκπεραίωση 

διοικητικών υποθέσεων και διαδικασιών από το προσωπικό του δήµου σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι µε τις κρατούσες συνθήκες αυτό αδυνατεί και 

δεν επαρκεί να ασκήσει παράλληλα το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Ν. 

3731/2008 αλλά µέρος αυτών και ειδικότερα αυτές που εξυπηρετούν άµεσα 

τον πολίτη. 

προτείνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την παράλληλη µε την Ελληνική Αστυνοµία 

άσκηση από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος των ως ακολούθως αρµοδιοτήτων 

του άρθρου 1 του Ν. 3731/08: 

1) Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 2 που έχει ως εξής: 

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

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4) µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι : 

• 2 (δύο) ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου ,  

• 1 (ένας) ΤΕ ή  ∆Ε Εργοδηγών Καθαριότητας και   

• 1(ένας) ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και Πρασίνου, 

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και  ∆/ση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου. 
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2)Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. εδαφ.6 που έχει ως 
εξής: 

Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους 
της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου ή κοινότητας και γενικότερα 
την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και 
τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές και κοινοτικές 
αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. 

 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4),µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι: 

• 2(δύο) ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου ,  

• 1(ένας)  ΤΕ ή  ∆Ε Εργοδηγών Καθαριότητας και  

• 1(ένας) ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και Πρασίνου,  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν 
χορηγηθεί οι προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση 
Καθαριότητας –Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και  ∆/ση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 

3) Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ.10 που έχει 
ως εξής:  

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα 
οχήµατα. 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4), µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι: 

• 1 (ένας) ∆Ε Επόπτης Καθαριότητας ή Επόπτης Καθαριότητας και 
Πρασίνου,  

• 1 (ένας) ΤΕ ή ∆Ε Εργοδηγών  Καθαριότητας , 

• 1 (ένας)  ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και  

• 1 (ένας) ΤΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
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προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και ∆/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 
4) Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 25 που έχει 
ως εξής: 
 
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδίδει ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, καθώς και την επιβολή 
των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από αυτές. Και γι' αυτήν 
την αρµοδιότητα ως συναφής µε την πρώτη, ρητά διευκρινίζεται και επισηµαίνεται 
ότι στην παραπάνω αρµοδιότητα περιλαµβάνονται και αυτές τόσον των διατάξεων 
όσον και των κανονιστικών αποφάσεων για τους κοινόχρηστους χώρους, 
περιλαµβανοµένων σαφώς και των παραβάσεων που αφορούν αυθαίρετες 
καταλήψεις και αυθαίρετες επεκτάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, 
(τραπεζοκαθίσµατα, προθήκες, και κάθε άλλη αυθαίρετη κατάληψη και χρήση). 

 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4),µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι : 

• 1(ένας) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  ή ΤΕ Τεχνολόγων – Πολιτικών 
Μηχανικών της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

• 1(ένας) ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού  της ∆/σης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, και  

• 2 (δύο)  ∆Ε Εποπτών  Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου,  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού,  ∆/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου , 
∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆/ση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

5) Μερικώς της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 27, δηλαδή ως 
εξής:  

 

∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 
έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του ∆ήµου και ιδίως διενεργεί αυτοψία 
και συντάσσει έκθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

Αριθµός υπαλλήλων δύο (2), µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι: 

• 2 (δύο)  ∆Ε ∆ιοικητικού 
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διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες απασχόλησης 
νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι προβλεπόµενες εγκρίσεις. 
Αρµόδια Υπηρεσία ∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

 

6) Μερικώς της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ.1 εδαφ. 28, δηλαδή ως 
εξής:  

 

Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος εντός 
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. 

 
Αριθµός υπαλλήλων δύο (2), µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι: 
  

• 2 (δύο) ΥΕ Κλητήρων  - Θυρωρών,   
 
 
διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδια Υπηρεσία ∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος , αφού έλαβε υπόψη 
της: 

• την εισήγηση της  Προέδρου , 
• το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου της Γενικής Γραµµατέως µε 

αριθ. Πρωτ.14815/30-10-2013. 
• και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 

 
         
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

 

Όπως εισηγηθεί  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, την παράλληλη µε την Ελληνική Αστυνοµία άσκηση 

από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος των ως ακολούθως αρµοδιοτήτων του 

άρθρου 1 του Ν. 3731/08: 

 

 

1.Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 2 που έχει ως εξής: 

Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, για 
τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των 
λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 
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Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4) µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι : 

• 2 (δύο) ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου ,  

• 1 (ένας) ΤΕ ή  ∆Ε Εργοδηγών Καθαριότητας και   

• 1(ένας) ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και Πρασίνου, 

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και  ∆/ση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου. 

 

2.Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. εδαφ.6 που έχει ως 
εξής: 

Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους 
χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου ή κοινότητας και 
γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής των 
πόλεων και των οικισµών. 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4),µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι: 

• 2(δύο) ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου ,  

• 1(ένας)  ΤΕ ή  ∆Ε Εργοδηγών Καθαριότητας και  

• 1(ένας) ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και Πρασίνου,  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν 
χορηγηθεί οι προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση 
Καθαριότητας –Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και  ∆/ση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 

3.Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ.10 που έχει 
ως εξής:  

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα 
οχήµατα. 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4), µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι: 
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• 1 (ένας) ∆Ε Επόπτης Καθαριότητας ή Επόπτης Καθαριότητας και 
Πρασίνου,  

• 1 (ένας) ΤΕ ή ∆Ε Εργοδηγών  Καθαριότητας , 

• 1 (ένας)  ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και  

• 1 (ένας) ΤΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και ∆/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 
4.Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 25 που έχει 
ως εξής: 
 
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδίδει ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, καθώς και την επιβολή 
των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από αυτές. Και γι' αυτήν 
την αρµοδιότητα ως συναφής µε την πρώτη, ρητά διευκρινίζεται και επισηµαίνεται 
ότι στην παραπάνω αρµοδιότητα περιλαµβάνονται και αυτές τόσον των διατάξεων 
όσον και των κανονιστικών αποφάσεων για τους κοινόχρηστους χώρους, 
περιλαµβανοµένων σαφώς και των παραβάσεων που αφορούν αυθαίρετες 
καταλήψεις και αυθαίρετες επεκτάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, 
(τραπεζοκαθίσµατα, προθήκες, και κάθε άλλη αυθαίρετη κατάληψη και χρήση). 

 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4),µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι : 

• 1(ένας) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  ή ΤΕ Τεχνολόγων – Πολιτικών 
Μηχανικών της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

• 1(ένας) ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού  της ∆/σης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, και  

• 2 (δύο)  ∆Ε Εποπτών  Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου,  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού,  ∆/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου , 
∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆/ση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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5.Μερικώς της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 27, δηλαδή ως 
εξής:  

∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 
έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του ∆ήµου και ιδίως διενεργεί αυτοψία 
και συντάσσει έκθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

Αριθµός υπαλλήλων δύο (2), µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι: 

• 2 (δύο)  ∆Ε ∆ιοικητικού 

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες απασχόλησης 
νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι προβλεπόµενες εγκρίσεις. 
Αρµόδια Υπηρεσία ∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

 

6.Μερικώς της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ.1 εδαφ. 28, δηλαδή ως 
εξής:  

Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος εντός 
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. 

 
Αριθµός υπαλλήλων δύο (2), µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι: 
  

• 2 (δύο) ΥΕ Κλητήρων  - Θυρωρών,   
 
 
διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδια Υπηρεσία ∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 9/2013 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου υπέβαλε ρώτηµα για τη γνώµη του Σωµατείου 
Εργαζοµένων. Η Γ.Γραµµατέας του ∆ήµου κα Κ.Αµπατζή µίλησε για τη 
συνεργασία µε τους υπαλλήλους της πρώην ∆ηµ. Αστυνοµίας και ανέλυσε τις 
αρµοδιότητες τις οποίες θα έχουν οι υπάλληλοι του ∆ήµου (τήρηση 
κανονισµού καθαριότητας, έλεγχος κι σφράγιση καταστηµάτων κλπ.). 
Επίσης, µετά από ερώτηµα του κ. Χ.Τοµπούλογλου δήλωσε ότι θα 
καλυφθούν 12 θέσεις. Ο κ. Β.Βαλασσάς για τις παράλληλες αρµοδιότητες, 
καταψηφίζουν. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
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• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Β.Βαλασσάς και Σ.Πολίτης. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα µέσω της αριθ. 9/2013 
απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 και 4 του Ν. 4172/2013 
• Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄263/23-12-2008) 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(16  ΥΠΕΡ - 2 ΚΑΤΑ )  
 

Εγκρίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, 

την παράλληλη µε την Ελληνική Αστυνοµία άσκηση από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος των ως ακολούθως αρµοδιοτήτων του άρθρου 1 του Ν. 3731/08: 

1.Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 2 που έχει ως εξής: 

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

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4) µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι : 

• 2 (δύο) ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου ,  

• 1 (ένας) ΤΕ ή  ∆Ε Εργοδηγών Καθαριότητας και   

• 1(ένας) ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και Πρασίνου, 

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και  ∆/ση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου. 

 

2.Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. εδαφ.6 που έχει ως 
εξής: 

Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους 
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χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου ή κοινότητας και 
γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής των 
πόλεων και των οικισµών. 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4),µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι: 

• 2(δύο) ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου ,  

• 1(ένας)  ΤΕ ή  ∆Ε Εργοδηγών Καθαριότητας και  

• 1(ένας) ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και Πρασίνου,  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν 
χορηγηθεί οι προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση 
Καθαριότητας –Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και  ∆/ση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 

3.Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ.10 που έχει 
ως εξής:  

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα 
οχήµατα. 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4), µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι: 

• 1 (ένας) ∆Ε Επόπτης Καθαριότητας ή Επόπτης Καθαριότητας και 
Πρασίνου,  

• 1 (ένας) ΤΕ ή ∆Ε Εργοδηγών  Καθαριότητας , 

• 1 (ένας)  ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας και  

• 1 (ένας) ΤΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και ∆/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 
4.Όλης της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 25 που έχει 
ως εξής: 
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Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδίδει ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, καθώς και την επιβολή 
των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από αυτές. Και γι' αυτήν 
την αρµοδιότητα ως συναφής µε την πρώτη, ρητά διευκρινίζεται και επισηµαίνεται 
ότι στην παραπάνω αρµοδιότητα περιλαµβάνονται και αυτές τόσον των διατάξεων 
όσον και των κανονιστικών αποφάσεων για τους κοινόχρηστους χώρους, 
περιλαµβανοµένων σαφώς και των παραβάσεων που αφορούν αυθαίρετες 
καταλήψεις και αυθαίρετες επεκτάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, 
(τραπεζοκαθίσµατα, προθήκες, και κάθε άλλη αυθαίρετη κατάληψη και χρήση). 

 

Αριθµός υπαλλήλων τέσσερεις (4),µε τους αναπληρωτές τους ,  ήτοι : 

• 1(ένας) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  ή ΤΕ Τεχνολόγων – Πολιτικών 
Μηχανικών της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

• 1(ένας) ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού  της ∆/σης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, και  

• 2 (δύο)  ∆Ε Εποπτών  Καθαριότητας, ή Εποπτών Καθαριότητας και 
Πρασίνου,  

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες 
απασχόλησης νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι 
προβλεπόµενες εγκρίσεις. Αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/ση Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού,  ∆/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου , 
∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆/ση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

5.Μερικώς της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. 27, δηλαδή ως 
εξής:  

∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 
έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του ∆ήµου και ιδίως διενεργεί αυτοψία 
και συντάσσει έκθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

Αριθµός υπαλλήλων δύο (2), µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι: 

• 2 (δύο)  ∆Ε ∆ιοικητικού 

διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες απασχόλησης 
νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι προβλεπόµενες εγκρίσεις. 
Αρµόδια Υπηρεσία ∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

 

6.Μερικώς της αρµοδιότητας του άρθρου 1 παρ.1 εδαφ. 28, δηλαδή ως 
εξής:  

Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος εντός 
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. 
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Αριθµός υπαλλήλων δύο (2), µε τους αναπληρωτές τους , ήτοι: 
  

• 2 (δύο) ΥΕ Κλητήρων  - Θυρωρών,   
 
 
διάρκεια άσκησης καθ' όλο το χρόνο για αόριστο διάστηµα, ώρες απασχόλησης 
νόµιµο ωράριο και υπερωριακά εφόσον έχουν χορηγηθεί οι προβλεπόµενες εγκρίσεις. 
Αρµόδια Υπηρεσία ∆/ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
 
 
• Η παρούσα να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στον Γεν. Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και να αναρτηθεί στην Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια». 

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   218/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου και Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής 
- Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
- Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
- ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου και ∆ιοικητικής Μέριµνας 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΗΓ-ΩΔ0


