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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 16-2-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 4
ο
:  Σύσταση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1393/12-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μπεϊνάς Αντώνιος   

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Βατζιάς Αντίγονος
1
 

  

Απόντες 

24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 25. Καλαγιάς Γρηγόριος 

26. Μασούρας Γεώργιος 27. Ολύμπιος Αθανάσιος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος 

(Νερομύλων), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος 

(Μελιβοίας), Ντικούδης Διαμαντής (Αετολόφου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της 

συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ..... 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 4
ο
:  Σύσταση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 4 του νόμου 4172/2013, καταργήθηκαν οι θέσεις του κλάδου 

Δημοτικής Αστυνομίας. Οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών 

πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία 

(ΕΛ.ΑΣ.), χωρίς να θίγονται τα έσοδα των Δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές και θα 

συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται 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. 

  

Με βάση τις εν λόγω διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη πως οι αποτελεσματικότεροι έλεγχοι απαιτούν 

τη συλλογική δράση των υπαλλήλων μέσω επιτροπής και όχι μεμονωμένα εισηγούμαστε τη σύσταση 

επιτροπής ελέγχων με την συστατική πράξη και κανονισμό λειτουργίας που σας έχει δοθεί με την 

ημερήσια διάταξη». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Θα πρέπει να λυθούν πάρα πολλά ζητήματα σε 

σχέση με τους κοινόχρηστους χώρους. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που εμφανίζει ο Δήμος και στην 

πόλη της Αγιάς, αλλά και σε άλλες περιοχές, σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους είναι εικόνα, θα 

πω απλά, όχι καλή.  

ΑΔΑ: 90ΟΦΩ6Ι-ΕΕΧ



Σελίδα 3 από 6 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Το ζήτημα ποιο είναι. Πρώτον, δεν υπάρχει η επάρκεια σε προσωπικό. Καταλαβαίνετε όλοι σας ότι στα 

πλαίσια του διευρυμένου Δήμου μας αυτή η λειτουργία στην ουσία δεν θα υπάρχει. Γίνεται μια 

επιτροπή απλά για να γίνει, χωρίς συγκεκριμένη λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν τρεις υπάλληλοι να 

μπορέσουν να ασκήσουν όλους αυτούς τους ελέγχους. Και μάλιστα επειδή είμαστε κακομαθημένοι, 

δηλαδή το ξέρετε το χάλι και στην πλατεία της Αγιάς και στον πεζόδρομο και στη στάθμευση, για να 

μπορέσουν να λυθούν αυτά τα ζητήματα, για να υπάρξουν κι άλλου είδους νοοτροπίες, θα πρέπει ο 

έλεγχος να γίνει τακτικός και συνεχόμενος. Πως θα το λύσετε αυτό; Να ψηφίσουμε την επιτροπή, 

συμφωνούμε να γίνει, όμως θα λειτουργήσει αυτή, έχετε καμιά εκτίμηση ότι θα λειτουργήσει; 

Πραγματικά όχι το ξέρετε πολύ καλά.  

Δεύτερο, θα βάλει αυτή η επιτροπή να γίνει ο έλεγχος όλων των ιδιοκτησιών κυρίως στην περιοχή του 

κέντρου της Αγιάς και των ιδιοκτησιών που ενοικιάζονται, ώστε να δούμε ο κάθε μαγαζάτορας και ο 

κάθε πολίτης που κατέχει χώρους ποια σχέση ιδιοκτησίας έχει ή ποιες ιδιοκτησίες νοικιάζει; Θα 

τολμήσει η επιτροπή να μπει σε τέτοια ζητήματα και να δώσει απαντήσεις; Διότι την κατάσταση την 

ξέρετε. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα από το Δήμο, η ίδια διοίκηση ήσασταν και πριν. Θα βάλετε 

αυτά τα ζητήματα.  

Ψηφίζουμε τη δημιουργία της επιτροπής, έχουμε όμως τις επιφυλάξεις για το εάν θα λειτουργήσει αυτή 

η επιτροπή, γιατί στην ουσία δεν εμφανίζεται η θέληση. Η Επιτροπή θα έπρεπε να είναι επανδρωμένη 

από περισσότερο προσωπικό, εάν βέβαια είχε ο Δήμος τη δυνατότητα αυτή. Ταυτόχρονα ο Δήμος θα 

έπρεπε να είναι πιο διεκδικητικός. Σας το λέω και πάλι, όλα τα ζητήματα έχουν σχέση με τον 

διεκδικητικό χαρακτήρα των Δήμων. Εφόσον οι Δήμοι δεν είναι διεκδικητικοί ούτε σε 

χρηματοδοτήσεις, ούτε για προσωπικό, αν δεν κάνουν κινήσεις, αν δεν καλούν τους λαϊκούς φορείς να 

σταθούν δίπλα τους, όλα αυτά τα ζητήματα θα παραμένουν άλυτα. Πρέπει ν’ αλλάξετε χαρακτήρα. Το 

ζήτημα είναι βέβαια ότι ο χαρακτήρας δεν αλλάζουν εύκολα, "οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα η αγάπη 

μένει" που λέει και το τραγούδι. Πρέπει να γίνει πολιτική αλλαγή και στο Δήμο για να υπάρξει και 

αλλαγή χαρακτήρα σ’ αυτά τα θέματα και θα πρέπει ο κόσμος να το πάρει είδηση πια». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ Πρόεδρε θα ήθελα να προτείνω και 

εφόσον βέβαια η πρότασή μου είναι σύννομη, να παραμείνει η επιτροπή κοινοχρήστων χώρων που 

αποτελούνταν από δημοτικούς Συμβούλους. Θα ψηφίσω βέβαια και αυτό, αλλά και το επόμενο θέμα, 

αλλά εισηγούμαι να παραμείνει και η επιτροπή αιγιαλού, παραλίας που είχαμε συστήσει και την 

προηγούμενη φορά, στο κάτω - κάτω να απολογούνται αυτοί οι υπάλληλοι σ’ αυτή την επιτροπή». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η Επιτροπή είναι από 

τις σημαντικότερες. Περιλαμβάνει ένα σωρό θέματα ουσίας. Στις Επιτροπές που συμμετέχουν 

υπάλληλοι πολιτικός προϊστάμενος είναι το δημοτικό Συμβούλιο. Απ’ αυτό εξαρτάται το στίγμα που θα 

δώσει, δηλαδή για το εάν θέλει να τη λειτουργήσει αυτή την Επιτροπή ή αν θέλει να την έχει 

απενεργοποιημένη. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Ἡ ένα αιρετό βάλουμε ή δέκα, εάν ο Δήμαρχος θέλει να τη 

δουλέψει πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι θα τη δουλέψει. Εξαρτάται από το στίγμα που θέλει να δώσει ο 

πολιτικός προϊστάμενος». 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεχόμενοι βέβαια την 

παρατήρηση του κυρίου Κασίδα ότι δηλαδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού και αναλογιζόμενοι το εύρος 

του Δήμου μας, συμπεραίνουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους οι 

υπάλληλοι που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή. Εμείς ως δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να 

συστήσουμε άτυπες επιτροπές από δημοτικούς Συμβούλους. Αυτές οι επιτροπές αιρετών βεβαίως δεν 

έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά έχουν ρόλο εισηγητικό και συμβουλευτικό προς τα αρμόδια 

όργανα».   
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Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα πρότεινα ανεξάρτητα από 

την εισήγηση που αφορά την Επιτροπή που ορίζει ο Νόμος και αποτελείται από υπηρεσιακούς 

παράγοντες, να συγκροτηθεί μια χωριστή άτυπη επιτροπή αποτελούμενη από τα δύο μέλη του 

δημοτικού Συμβουλίου που ήταν και πέρυσι, δηλαδή τον κ. Λέτσιο και τον κ. Βατζιά, συν τον κατά 

τόπους Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο ή τον Εκπρόσωπο της κάθε Κοινότητας του Δήμου μας, η οποία 

θα παρακολουθεί και θα εισηγείται αυτά τα θέματα στην Επιτροπή που ορίζεται από το Νόμο». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, 

- τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010, 

- την πρόταση για τη συγκρότηση άτυπης Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού, 

- τις παρατηρήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

- την πρόταση για τη σύσταση άτυπης Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού ενεργειών 

διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, 

- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Αναστασίου, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων 

Χώρων, σύμφωνα με τη συστατική πράξη και τον κανονισμό λειτουργίας που έχουν ως εξής: 

 

Άρθρο 1
ο
 

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΣΚΟΠΟΣ 

Συνίσταται κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ.4 του νόμου 4172/13 επιτροπή ελέγχων από 

υπαλλήλους του Δήμου για την εκ παραλλήλου με την ΕΛ.ΑΣ άσκηση μιας ή περισσοτέρων 

αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στη Δημοτική Αστυνομία με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών 

πράξεων. 

 

Άρθρο 2
ο
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α) η επιτροπή απαρτίζεται από 3 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία θα ορίζει με 

απόφασή του ο Δήμαρχος.  

- 1 ο Μέλος υπάλληλος Τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

- 2 ο Μέλος υπάλληλος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

- 3 ο Μέλος υπάλληλος Τμήματος καθαριότητας  

β) με την ίδια απόφαση ορίζεται ο επικεφαλής της επιτροπής.  

γ) ο Δήμαρχος για σπουδαίο λόγο, μπορεί με απόφασή του να αλλάζει τα μέλη είτε τακτικά είτε 

αναπληρωματικά.  

 

Άρθρο 3
ο
 

ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η θητεία της επιτροπής αρχίζει από την ημερομηνία, έγκρισης της απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου από τον ελεγκτή νομιμότητας και λήγει με τη λήξη της θητείας της Δημοτικής 

περιόδου.  

Οι νέες Δημοτικές αρχές, μπορούν να ανανεώνουν τη θητεία της με τον ορισμό των ίδιων ή νέων 

μελών.  
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Άρθρο 4
ο
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α) τα μέλη της επιτροπής είναι εφοδιασμένα με ειδική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο του 

Δήμου υπογεγραμμένα από τον Δήμαρχο και τα οποία θα επιδεικνύονται κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων τους.  

β) οι έξοδοι της επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχων, γίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

με πρωτοβουλία και ευθύνη του επικεφαλής. 

 γ) ο Διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου θα παραδίδει στον επικεφαλής, όλα τα 

σχετικά με τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της επιτροπής έντυπα, θεωρημένα από τον αντιδήμαρχο των 

οικονομικών.  

δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή με εντολή του αντιδημάρχου επί των οικονομικών, θα 

μπορεί να διενεργεί ελέγχους πέραν του ωραρίου των εργάσιμων ημερών καθώς και κατά τις μη 

εργάσιμες ημέρες.  

ε) την επιτροπή σε σοβαρές περιπτώσεις, συνδράμει στο έργο της η ΕΛ.ΑΣ ύστερα από πρόσκληση 

του επικεφαλής. 

 στ) για τις υπερωρίες και νυκτερινά των μελών της επιτροπής, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις.  

ζ)αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων, την επεξεργασία και τη διαφύλαξη των στοιχείων, 

θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ίσχυε για τη Δημοτική αστυνομία.  

 

Άρθρο 5
ο
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές 

αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για τη χρήση των αλσών, των πλατειών, των πεζόδρομων 

και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 

 2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές 

αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για τη χρήση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, των 

εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.  

3) 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 έχουν τεθεί με κανονιστικές αποφάσεις, από τη δημοτική αρχή.  

4) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής 

περιφέρειας του Δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από τις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για την αναβάθμιση της αισθητικής των 

πόλεων και των οικισμών.  

5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την αδεία που εκδίδει ο Δήμος για κατάληψη 

κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις και 

οικοδομές, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Δημοτικών 

Προσόδων και σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους περαιτέρω 

ενέργειες.  

6) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών και τη 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 ΕΛ.ΑΣ.. Όταν κατά την 

άσκησή τους επιλαμβάνονται η επιτροπή ελέγχων και η Ελληνική Αστυνομία ταυτόχρονα, τον 

συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία, κατά περίπτωση.  

7) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.  
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8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που 

εκδίδει η δημοτική αρχή, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεων διοικητικών μέτρων που 

προβλέπονται από αυτές.  

 

Άρθρο 6
ο
 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ζητήματα που δεν προβλέφθηκαν στον παρόντα κανονισμό, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες ορισμού υπάλληλων με απόφασή του. 

 

Β. Εγκρίνει τη σύσταση και συγκρότηση άτυπης Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού ενεργειών 

διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων που θα αποτελείται: 

1. Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 

2. Τον κατά τόπους Αντιδημάρχου, ως μέλος. 

3. Τον δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Βατζιά Αντίγονο, ως μέλος. 

4. Τον κατά τόπους Πρόεδρο ή Εκπρόσωπο της Κοινότητας, ως μέλος. 

 

Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζε από την αίθουσα ο κ. Ιωάννης Αναστασίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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