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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 532/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 532 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/16-10-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.:26346/31-10-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

  
Σύσταση οµάδας υπηρεσίας ελέγχου για την ανάληψη και άσκηση αρµοδιοτήτων 

της πρώην δηµοτικής αστυνοµίας από τον ∆ήµο Καρδίτσας. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα 

µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε 

σε  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη  17) Σβάρνας Ιωάννης       1) Παπαγεωργίου Σταύρος  

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ         

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος         

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόµιµα 

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.  

--------------------- 

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε “Σύσταση οµάδας υπηρεσίας 
ελέγχου για την ανάληψη και άσκηση αρµοδιοτήτων της πρώην δηµοτικής αστυνοµίας από 
τον ∆ήµο Καρδίτσας”  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
11. Την  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ    ΑΑννττιιδδηηµµάάρρχχοουυ  κκ..  ΓΓεεννννάάδδιιοουυ  ΙΙωωάάννννηη,,    κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααννέέφφεερρεε::  
        ““ΜΜεεττάά  ττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  κκρρίίννεεττααιι  ωωςς  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  
άάσσκκηησσηη    οορριισσµµέέννωωνν  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ααππόό  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ,,  ππααρράάλλλληηλλαα  ββέέββααιιαα  µµεε  ττηηνν  
ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  
      Προτείνουµε προς το Σώµα τη σύσταση Οµάδας Εργασίας Ελέγχου για την ανάληψη και 
άσκηση αρµοδιοτήτων της πρώην ∆ηµοτικής αστυνοµίας από το ∆ήµο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 81 του ν. 4172/2003. 
 
Οι αρµοδιότητες της Οµάδας Εργασίας Ελέγχου προτείνονται να είναι οι παρακάτω: 
 
1. Έλεγχος της τήρησης 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. ∆ιενέργεια ελέγχων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, 
επιχειρήσεις και οικοδοµές για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, την άδεια των οποίων 
για την κατάληψη εκδίδει ο δήµος, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου.  
 
3. Έλεγχος της τήρησης 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. 
 
4. Έλεγχος της τήρησης των όρων που 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 
ζώο-πανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. 
 
5. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο και στις λαϊκές 
αγορές. 
 
6. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση, καθώς και 
της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης 
διαφηµιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές. 
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7. Έλεγχος της τήρησης της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της 
εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου ή κοινότητας και γενικότερα της τήρησης 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. 
 
8. Έλεγχος της τήρησης των µέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε 
κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. 
 
9. Έλεγχος της τήρησης 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 
στην 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.). Όταν κατά την άσκηση τους 
επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ταυτόχρονα, το 
συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία. 
 
10. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα. 
 
11. Έλεγχος της τήρησης 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.  
 
12. Έλεγχος για τη λήψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. 
 
13. Εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν στη λειτουργία καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές και 
κοινοτικές αρχές. 
 
14. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στους οργανωµένους από τους 
∆ήµους και Κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών 
οµάδων. 
 
15. Συµµετοχή στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 
 
16. Έλεγχος επιχειρήσεων 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. 
 
17. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 
 
18. Έλεγχος της τήρησης 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. 
 
19. Προστασία της δηµοτικής και κοινοτικής περιουσίας. 
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20. Έλεγχος της τήρησης των όρων στάθµευσης σε θέσεις µονίµων κατοίκων στο σύστηµα 
της Ελεγχόµενης Στάθµευσης σύµφωνα µε τις κανονιστικές αποφάσεις του ∆ήµου και 
βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. 
 
21. Έλεγχος της εν γένει λειτουργίας του Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης και 
σύνταξη εισηγήσεων προς τη δηµοτική αρχή για τη βελτίωση της λειτουργίας του µέτρου. 
 
22.  Κατανοµή των τοµέων ελέγχου και αστυνόµευσης του προσωπικού σε καθηµερινή βάση 
 
23.  Τήρηση Βιβλίου Συµβάντων στο οποίο θα καταγράφονται περιστατικά και συνθήκες που 
επηρεάζουν τον έλεγχο του Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης. 
 
24.  Επικοινωνία και συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας και της 
Τροχαίας για τα θέµατα, προβλήµατα και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που σχετίζονται µε την 
εύρυθµη λειτουργία του Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης. 
 
25.  Πιστοποίηση και διανοµή καρτών. 
 
26. ∆ιεκπεραίωση των γραπτών ενστάσεων του κοινού για θέµατα παραβάσεων στάθµευσης 
που βεβαιώνονται.  
 
   Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της Οµάδας θα 
επιµορφωθούν από την Υπηρεσία του ∆ήµου κατάλληλα για να ανταποκριθούν στο ρόλο. 
Κυρίως θα ενηµερωθούν για τις υπάρχουσες νοµικές και κανονιστικές διατάξεις και στις 
καθιερωµένες διαδικασίες, από τον προσδιορισµό των αντικειµένων του ελέγχου µέχρι την 
επίτευξη του αποτελέσµατος. 
    Μέχρι την απόφαση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. το τµήµα αυτό θα λειτουργεί ως Οµάδα 
Εργασίας στη σηµερινή ∆ιεύθυνση Εµπορίου, µε απόφαση ∆ηµάρχου. Με την ίδια απόφαση 
θα πρέπει να τοποθετηθεί ο επικεφαλής και τα µέλη της Οµάδας.” 
 
    
22..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8811  ττοουυ  ΝΝ..44117722//22001133  
        ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6655  ττοουυ  ΝΝ..33885522//22001100  
      ΤΤιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  δδ΄́  κκααιι  θθ΄́  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5588  ττοουυ  ΝΝ..33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΑΑ΄́8877//77--66--22001100))  ΝΝέέαα  
ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  
ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οοιι  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς    εείίννααιι  ππρροοϊϊσσττάάµµεεννοοςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  
∆∆ήήµµοουυ  κκααιι  σσυυννιισσττάά  οοµµάάδδεεςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  οοµµάάδδεεςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  έέρργγοουυ..  
 
33..  ΤΤηηνν  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  σσύύσστταασσηη  οοµµάάδδααςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  
εελλέέγγχχοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάλληηψψηη  κκααιι  άάσσκκηησσηη  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ππρρώώηηνν  δδηηµµοοττιικκήήςς  αασσττυυννοοµµίίααςς  ααππόό  
ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΑΑννττιιδδηηµµάάρρχχοουυ  κκοουυ  ΓΓεεννννάάδδιιοουυ  ΙΙωωάάννννηη..  
 
44..  ΤΤιιςς  τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις  των ∆ηµοτικών   Συµβούλων όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της σύστασης οµάδας υπηρεσίας 
ελέγχου  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάλληηψψηη  κκααιι  άάσσκκηησσηη  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ππρρώώηηνν  δδηηµµοοττιικκήήςς  αασσττυυννοοµµίίααςς  ααππόό  
ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ψψήήφφιισσαανν  όόλλοοιι  οοιι  ππααρρόόννττεεςς  δδηηµµοοττιικκοοίί  σσύύµµββοουυλλοοιι  ππλληηνν  ττωωνν  δδηηµµοοττιικκώώνν  
σσυυµµββοούύλλωωνν  ΠΠααππααλλοούύ,,  ΓΓοούύλλαα  ,,  ΜΜααρρκκιιννοούύ,,  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ  κκααιι  ΤΤσσιιοούύκκηη  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδήήλλωωσσαανν  όόττιι  
““ΑΑΠΠΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ””  ττηηςς  ψψηηφφοοφφοορρίίααςς  εεννώώ  οο  δδηηµµοοττιικκόόςς  σσύύµµββοουυλλοοςς  κκ..  ΚΚρρααννιιάάςς  δδήήλλωωσσεε  όόττιι  θθαα  ψψηηφφίίσσεειι  
ΚΚΑΑΤΤΑΑ..  
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6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο 
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 
 
 
                                            Αποφάσισε κατά πλειοψηφία  
 

 
 Εγκρίνει τη σύσταση οµάδας  Υπηρεσίας Ελέγχου  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάλληηψψηη  κκααιι  άάσσκκηησσηη  
ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ππρρώώηηνν  δδηηµµοοττιικκήήςς  αασσττυυννοοµµίίααςς  ααππόό  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ,,    σσύύµµφφωωνναα  µµεε  
ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΑΑννττιιδδηηµµάάρρχχοουυ  κκοουυ  ΓΓεεννννάάδδιιοουυ  ΙΙωωάάννννηη  
  

 
Μειοψήφησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Παπαλός, Γούλας, Μαρκινός, Παπαδηµητρίου, 
Τσιούκης οι οποίοι δήλωσαν ότι  ““ΑΑΠΠΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ””  ττηηςς  ψψηηφφοοφφοορρίίααςς  και ο κ. Κρανιάς ο οποίος 
ψήφισε ΚΑΤΑ. 
 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 532/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


