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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΡΡΩΛ 

         ΓΖΚΟ ΗΛΣΗΘΖ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 4/15-2-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 16/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 4ης ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΔΚΑ 12ο    σγκρόηηζη   Δπιηροπής θράγιζης Θαηαζηημάηων  για  ηο έηος  

                  2022. 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα  Σξίηε   θαη ώξα 18.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό πξση: 1081/11.2.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθανθηώ   (18) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειώλ,  όπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Θνξσλίδεο Παύινο 
3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 3 Ινύγγνο Εήζεο 

4 Ειαηίληζεο Αληώληνο 4 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
5 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 5 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 
6 Γήκνπ Ησάλλεο 6 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Ρόδε νπιηάλα 
8 Ησαλλίδνπ Καξία 8 αββίδεο Παλαγηώηεο 

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 9 παλίδεο Δπζύκηνο 

10 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
11 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
12 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φραγκαλής Δημήτριος   
18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

   

 

   

     
 ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε λόκηκα ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο αιιά 

δελ  παξέζηε 
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Πξόεδξνη Σνπηθώλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Ιεσλίδαο πύξνπ (Πξνκαρώλα) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ) 4) Κπειειήο 

Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 5) Ληθεθόξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 

 

Ο θ. Θνξσλίδεο Παύινο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 

Αληηπνιίηεπζε. 

Ο θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν. 

Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο 

θαηά  ηε δηάξθεηα  ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ  αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο ηνπ 3νπ ζέκαηνο ήηαλ εθηόο πάλει. 

Ο θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ Πξόεδξν όηη είρε 

ηερληθό πξόβιεκα ζύλδεζεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν . 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο. 

 

 

Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην εηζεγήζεθε ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο     

, Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ  θαη είπε ηα αθόινπζα : 
¨ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 3463/2006 παξ. 6 

«αξκόδην όξγαλν γηα ηε ζθξάγηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ 

όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ δηθαηνδνζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ , είλαη 

ε δεκνηηθή αζηπλνκία ή ην όξγαλν πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηόλ από ην νηθείν 

δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη απνηειείηαη από ππαιιήινπο ή θαη αηξεηνύο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί δεκνηηθή αζηπλνκία» 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2307/94 

(ΦΔΘ Α113/15-6-1995) «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

όπνπ ζηνλ Α.Λ 2520/1940 ζηνλ Τγεηνλνκηθό Θαλνληζκό , θαηά ην κέξνο πνπ 

απηόο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαη ζηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο , κε ηηο νπνίεο 

πξνβιέπνληαη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, αλαθέξεηαη ε ¨Αζηπλνκηθή Αξρή¨ σο 

αξκόδηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ θαη ην θιείζηκν ησλ άλεπ 

αδείαο ιεηηνπξγνύλησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο , λνείηαη ην όξγαλν πνπ νξίδεηαη από ην  νηθείν δεκνηηθό 

ζπκβνύιην, ην νπνίν δύλαηαη όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο 

αζηπλνκίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ ε νπνία ππνρξενύηαη λα 

ηελ παξέρεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 159 θαη 161 ηνπ Π.Γ 141/1991 

(ΦΔΘ 58Α) . 

Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο ηληηθήο δελ δηαζέηεη Γεκνηηθή Αζηπλνκία, 

παξαπέκπεη  ζηελ αλάζεζε ηεο ππνρξέσζεο εθηέιεζεο ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ 
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θαη ζθξάγηζεο όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ δηθαηνδνζίαο ηνπ από ην 

όξγαλν , πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηόλ από ην νηθείν δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη 

απνηειείηαη από ππαιιήινπο ή αηξεηνύο.  

Πέξαλ απηνύ, ζην άξζξν 12 ηεο ΘΤΑ 43650 (ΦΔΘ 2213/08.06.2019) 

¨Θαζνξηζκόο ησλ όξσλ , ησλ πξνϋπνζέζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη θάζε αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ 

αλάθιεζε ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηόπσλ¨ νξίδνληαη ηα εμήο: 

«…1. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνύζαο , αξκόδηα είλαη ηα ειεγθηηθά όξγαλα ηεο αξρήο πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ παηδνηόπνπ. Δηδηθόηεξα, γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ηελ αλσηέξσ άδεηα ρνξεγεί ν Γήκνο, αξκόδην ειεγθηηθό όξγαλν 

είλαη ε δεκνηηθή αζηπλνκία θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη , ην όξγαλν πνπ 

νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηό από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη απνηειείηαη από 

ππαιιήινπο ή θαη αηξεηνύο…». 

Δπίζεο ζην άξζξν 55 ηνπ λ. 4483/2017 (Απνθαηάζηαζε θνηλόρξεζηνπ 

ρώξνπ από απζαίξεηε θαηάιεςε θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε αδείαο ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, ζε πεξίπησζε θαζ’ ππνηξνπήλ απζαίξεηεο ρξήζεο από ηνλ 

δηθαηνύρν) νξίδνληαη ηα εμήο: ¨…Ζ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ από 20.10.1958 β.δ 

(Α΄171) , όπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 50 παξ. 2 ηνπ 

λ. 4257/2014 (Α΄93) , αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ¨8.Γηα ηελ απζαίξεηε ρξήζε 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ , ησλ νπνίσλ ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο έρεη επηηξαπεί κε 

ηελ απόθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε , κε 

απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, ην αλαινγνύλ ηέινο θαη ηζόπνζν πξόζηηκν. Κε όκνηα 

απόθαζε επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε βάξνο εθείλνπ πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε 

ρξήζε ρώξνπ ηνπ νπνίνπ ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί , ίζν κε ην 

δηπιάζην ηνπ κεγαιύηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν πνζνύ πνπ θαζνξίζηεθε κε 

ηελ απόθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί 

ε παξαρώξεζε γηα όκνηα ρξήζε. Ζ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

δηαπηζηώλεηαη από ηνλ Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κεηά από δηελέξγεηα 

απηνςίαο…» 

Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Σνξνπλίδεο πξόηεηλε ηελ κεηνλνκαζία ηεο 

Δπηηξνπήο θξάγηζεο Θαηαζηεκάησλ ζε Δπηηξνπή Διέγρνπ Θαηαζηεκάησλ κε ηηο 

θάησζη αξκνδηόηεηεο: 

Α) θξάγηζεο Θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ θαη εθηέιεζεο 

δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ 

Β) Διέγρνπ θαη βεβαίσζεο παξαβάζεσλ παηδνηόπσλ 

Γ) Διέγρνπ απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ινηπώλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη 

βεβαίσζε ηπρόλ παξαβάζεσλ , απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη αηξεηνύο θαη 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ: 

1.  Ιεσλάθε Ιεσλίδα , Γεκνηηθό ύκβνπιν κε αλαπιεξώηξηα ηελ   Ρόδε 

νπιηάλα  , δεκνηηθή ζύκβνπιν.  

2. Παληαδή Γήκεηξα , ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Ινπθά Ησάλλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

3. Βάξθε Υξήζην, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο κε αλαπιεξσηή ηνλ Γηόδνπ 

Πέηξν , ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο.  
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Ζ πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ νξγάλνπ πξνηείλεηαη από ηε ιήςε 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ.  

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ε Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά . 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη έιαβε ππόςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

πνπ αλαθέξζεθαλ θαζώο θαη ην άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 ,  κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

  

Ομόθωνα ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

Α. πγθξνηεί ην Όξγαλν- Δπηηξνπή Διέγρνπ Θαηαζηεκάησλ κε ηηο θάησζη 

αξκνδηόηεηεο : 

1. θξάγηζεο Θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ θαη εθηέιεζεο δηνηθεηηθώλ 

πξάμεσλ 

2. Διέγρνπ θαη βεβαίσζεο παξαβάζεσλ παηδνηόπσλ 

3. Διέγρνπ απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ινηπώλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

θαη βεβαίσζε ηπρόλ παξαβάζεσλ 

  

Β. Οξίδεη σο κέιε ηνπ Οξγάλνπ –Δπηηξνπήο Διέγρνπ Θαηαζηεκάησλ ηνπο θάησζη 

αηξεηνύο θαη ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ: 

1. Ιεσλάθε Ιεσλίδα , Γεκνηηθό ύκβνπιν κε αλαπιεξώηξηα ηελ   Ρόδε 

νπιηάλα  , δεκνηηθή ζύκβνπιν.  

2. Παληαδή Γήκεηξα , ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Ινπθά Ησάλλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

3. Βάξθε Υξήζην, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο κε αλαπιεξσηή ηνλ Γηόδνπ 

Πέηξν , ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο.  

 

  Γ. Οξίδεη ηε  δηάξθεηα ηνπ παξαπάλσ Οξγάλνπ-Δπηηξνπήο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ.  

 
 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 16/2022 .  

   

     Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
                Σ..Τ 
     ΣΗΛΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΚΔΙΖ 
Σ.Τ 

 

Τπογραθές 17 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 

ΓΟΚΟΤΥΣΗΓΖ 
ΦΩΣΗΟ 

 

ΠΡΟΔΓΡΟΗ 
ΘΟΗΛΟΣΖΣΩΛ 

Σ.Τ 

Τπογραθές 5 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

 
ΚΑΤΡΟΦΡΤΓΖ ΘΤΡΗΑΘΟ 
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