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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας Δεκεμβρίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ              ΘΕΜΑ:. Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων 

σχετικών με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, 

εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα 

ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου ,για το έτος 

2022. 

 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 81 

 

                                   ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 26        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7 
 

Σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ΩΡΑ 22:00 έως 02:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε τακτική- μεικτή συνεδρίαση κατόπιν της  αριθμ. πρωτ. 14605/17-

12-2021 πρόσκλησης του κ. Προέδρου  του Σώματος, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  

Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  

με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης 

Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου 

άρθρου , δια ζώσης, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού 

(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και 

χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 

11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) 

και των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων , της αριθμ. 643/2021 

(αρ.πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του αριθμ.πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόντων και απόντων των 

κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ   

1 Αναστασόπουλος  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2 Αναστασόπουλος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

3 Ανδρουλάκης  Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

4 Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

5 Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

6 Βαρβιτσιώτης  Παναγιώτης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7 Βερύκιος  Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

8 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

9 Γιαννακούρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

10 Γιαννοπούλου  Κλεάνθη (Κλειώ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 

11 Δαουλάρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

12 Θάνου  Χρυσούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

http://www.epresence.gov.gr/
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13 Θοδωρόπουλος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

14 Κατσαρός  Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

15 Καρακώνη  
Βαρβάρα-
Αικατερίνη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

16 Κρούσος  Μενέλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

17 Λαγδά  Δέσποινα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΥΣΑ 

18 Λεμπέσης-Κολοκυθάς  Ελευθέριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

19 Λιακόπουλος  Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

20 Λιούτας  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

21 Μαργαρίτης  Ηλίας Ερρίκος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

22 Μητροβγένης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

23 Μπόκαρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

24 Μπουρνελές  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

25 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

26 Ρούσσου  Καλλιρόη (Ρόη) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΑ 

27 Σκιαδοπούλου  Γεωργία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

28 Σταυριανουδάκης  
Κωνσταντίνος-
Νεκταριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΩΝ 

29 Τζιβελέκας  Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

30 Τόλια –Κηπουρού  Ναυσικά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

31 Τσιλίφης  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

32 Τσούτσουρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

33 Χριστινάκη  Όλγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και 

πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 

Γραμματέα  τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γραμματέα του Σώματος.  

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών  παρίσταντο 26 ως 
ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα, προκειμένου να εισηγηθεί το 2ο 
θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η κα Βογιατζόγλου   
εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου  το αριθμ.πρωτ. 14628/17-12-2021 
έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

     «Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α`2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3β του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α` 47), σύμφωνα με τις οποίες, σε 
περίπτωση μη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού των αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της 
πόλης (κατάληψη πεζοδρομίων, εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κ.λ.π.) και 
δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία αλλά από υπαλλήλους του Δήμου. 

3. Την αριθμ. 104/25-6-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία δεν 
επανασυστάθηκε  η  Δημοτική  Αστυνομία  και  καθορίστηκαν  μεταξύ  των  άλλων  οι παρακάτω 
αρμοδιότητες που δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία αλλά από Διευθύνσεις του Δήμου ως 
εξής: 
 

 Έλεγχος τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία που εκδίδει ο Δήμος για τη 
χρήση αλσών και κήπων, πλατειών, παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών  -  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης). 
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4. Τη με αρ.370/17-12-2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίστηκαν υπάλληλοι του Δήμου, άσκησης 

αρμοδιοτήτων που δε θα ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 
19 παρ. 3β του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α` 47), ως κατωτέρω: 

 

 Έλεγχος τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές αποφάσεις 
για τη χρήση των αλσών, των πλατειών, των πεζόδρομων και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.  

 Έλεγχος τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές αποφάσεις 
για τη χρήση και λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων.  

 Έλεγχος τήρησης 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.  

 Έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν την άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις και οικοδομές, σύνταξη των 
σχετικών εκθέσεων ελέγχου και διαβίβαση αυτών στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και σε τυχόν 
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.  

 
παρακαλούμε όπως βάσει των διατάξεων του άρθρου 81 παρ.4 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23-07-

2013), τεθεί υπόψη του Σώματος η λήψη απόφασης περί καθορισμού παράλληλης άσκησης μίας ή 
περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους υπαλλήλους του Δήμου που ορίστηκαν με την υπ’αρ.  
370/17-12-2021 απόφαση Δημάρχου, περί καθορισμού του αριθμού των αναγκαίων υπαλλήλων, της διάρκειας 
άσκησης της αρμοδιότητας, των ωρών απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, για το έτος 2022.» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού άκουσε την εισήγηση  της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης 

άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις  των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού 

φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 14628/17-12-2021 διαβιβαστικού εγγράφου του 

Οικονομικού Τμήματος, της αριθμ. 104/2015 προηγούμενης απόφασης του σώματος, την αριθμ. 

370/17-12-2021 απόφασης Δημάρχου, καθώς και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 81 παρ.4 του 

Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23-07-2013) και  Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 

3852/2010  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4071/2012, όπως 

καθώς και του αρθρ.81 παρ.4 του Ν.4172/2013, του άρθρου 19 παρ. 3β του Ν. 4325/2015, τις 

διατάξεις του αρθρ. 50 του Ν.4735/2020  μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και, 

  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α) Καθορίζει, οι παρακάτω αρμοδιότητες της καταργηθείσης Δημοτικής Αστυνομίας  που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του  αρθρ. 19 παρ.3β του Ν. 4325/2015,  να ασκούνται  παράλληλα  

από υπαλλήλους του Δήμου και την  Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ως εξής: 

 Έλεγχος τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία που εκδίδει ο Δήμος για τη 
χρήση αλσών και κήπων, πλατειών, παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών  -  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης) 

 Έλεγχος τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές αποφάσεις 
για τη χρήση των αλσών, των πλατειών, των πεζόδρομων και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.  

 Έλεγχος τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές αποφάσεις 
για τη χρήση και λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων.  
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 Έλεγχος τήρησης 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.  

 Έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν την άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις και οικοδομές, σύνταξη των 
σχετικών εκθέσεων ελέγχου και διαβίβαση αυτών στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και σε τυχόν 
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.  

Β)  Οι υπάλληλοι που θα ασκήσουν τις παραπάνω δραστηριότητες , έχουν ορισθεί με την αριθμ. 

370/17-12-2021 απόφασης του Δημάρχου, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 19 του Ν. 

4325/2015 και το άρθρο 50 του Ν. 4753/2020. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.  

   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.-Ε. 

  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ. 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ. 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.  

  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 
 
 

   ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ 

  ΘΑΝΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ. 

  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ. ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν. 

       ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β. ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  ΚΡΟΥΣΟΣ Μ  

   ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο. 

    

    

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

 


