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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 423 

======================= 

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 18) 

=============================== 

Περίληψη: Επανασύσταση και Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.  
==================================================================== 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  Ηρακλείου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σήμερα  Δευτέρα  22 Ιουνίου  2015 

και ώρα 17:55, ύστερα  από  την αριθμ. 79.093/18-06-2015  πρόσκληση του κ. Προέδρου. 
                                                                   
                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ 
 

       ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αγαπάκης Δημήτριος, Αγγελάκης Νικόλαος, Αθανασάκης Αριστείδης, Αμανατίδου Λεμονιά, 

Αναστασάκης Ιωάννης, Ανδρεαδάκης Νεκτάριος, Αρχοντάκη-Καλογεράκη Στυλιανή,  Βαρδαβάς 

Κωνσταντίνος, Βλαχάκης Γεώργιος, Βουρεξάκης Γεώργιος, Garancini Gian Andrea  Paolo, 

Γιαλιτάκης Νικόλαος, Δαγκωνάκης Ευστράτιος, Ινιωτάκης Πέτρος, Καλέμπουμπας  Ιωάννης, 

Καλουδιώτη Μαρία, Καναβάκη Μαρία, Καπετανάκης Μηνάς, Καραντινός Γεώργιος,   

Κασαπάκης Μιχαήλ, Κασωτάκη Μαρία, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη,  

Κοκοσάλη–Σαλούστρου Μαρία, Κουμπενάκης Αντώνιος, Κουράκης Ιωάννης, Κυπραίος Ανδρέας, 

Λυγεράκης Ιωάννης, Λυγερός Ηλίας, Μακαρόνας Γρηγόριος, Μαμουλάκης  Χαράλαμπος, 

Μανδαλάκης Γεώργιος, Μερονιανάκης Μαρίνος, Ξυλούρη - Ξημέρη Μαρία, Ξυλούρης Ιωάννης, 

Πασπάτης Γρηγόριος, Παττακός Μαρίνος, Πλερωνάκη Μυρωνία, Πλεύρη Αριστέα, Ρασούλης 

Ιωάννης, Σαλούστρος Εμμανουήλ, Σισαμάκης Ευάγγελος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά, 

Τσαγκαράκης Γεώργιος, Τσαμπουράκης Νικόλαος, Τσαπάκης Ιωάννης,  Φακουρέλης Νικόλαος, 

Χαιρέτης Εμμανουήλ, Ψαρράς Ιωάννης. 

Οι απόντες κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 79.093/18-06-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου 

και είναι οι κ.κ. Αγαπάκης Δημήτριος, Ινιωτάκης Πέτρος, Κασωτάκη Μαρία, Λυγεράκης Ιωάννης 

και Πλερωνάκη Μυρωνία. 

Παρόντες  επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι  του Συμβουλίου,  υπάλληλοι του Δήμου   

Κεφάκης Εμμανουήλ και Σμυρνάκη Αγγελική. 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 
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Θ Ε Μ Α:  13ο  Ημερήσιας Διάταξης  

 Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. πρωτ. 78.443/17-6-2015 εισήγηση της 

Διεύθυνσης  Διοικητικών Υπηρεσιών  (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού)  του Δήμου  που έχει ως 

εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Επανασύσταση και Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 του Ν.4172/2013, από την 23/9/2013 καταργήθηκαν στους 

ΟΤΑ Α’ βαθμού οι θέσεις κλάδου ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ  Δημοτικής Αστυνομίας και οι υπάλληλοι που 

κατείχαν τις θέσεις αυτές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

19 του Ν. 4325/2015 επανασυστήθηκαν αυτοδίκαια οι ανωτέρω θέσεις και κατατάχθηκαν σε αυτές 

οι πρώην Δημοτικοί αστυνομικοί που υπέβαλαν αίτηση, εθελοντικά, στο τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού κατά την χρονική περίοδο από 12/5/2015 μέχρι και 21/5/2015. Κατά την διάρκεια της 

ανωτέρω προθεσμίας των 10 ημερών, στο Δήμο Ηρακλείου υπέβαλαν αίτηση επιστροφής 23 

υπάλληλοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης στις 

επανασυσταθείσες θέσεις. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την επανασύσταση της Δημοτικής 

Αστυνομίας με την άσκηση των  αρμοδιοτήτων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1  παρ. 3 & 4 και 

στο άρθρο 2 παρ. 4 του νόμου 3731/08, λόγω στελέχωσης με λιγότερα από 50 άτομα. 

Συγκεκριμένα η επανασυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση,  στην άρδευση και στην 

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. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-1) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές για τη χρήση των αλσών 

και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-2) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές για τη χρήση και λειτουργία 

των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των 

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-3) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές 

αγορές. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-4) 

  Θα 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. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-5) 
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 Θα 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. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-6)  

 Θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε 

κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-7)  

  Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών και την 

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.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η 

Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το 

συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-8) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-10) 

  Θα 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. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-11) 

 Θα εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις, που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και 

επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και 

κοινοτικές αρχές. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-15)  

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τους οργανωμένους από τους δήμους και 

κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-16)  

  Θα αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-19) 

  Θα συμμετέχει στην εφαρμογή στων σχεδίων πολιτικής προστασίας (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-21) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-

24)  

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις 

που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεων διοικητικών 

μέτρων που προβλέπονται από αυτές. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-25)  

  Θα προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-26) 

  Θα διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 

έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου ή της κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί 

αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη 

χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-27) 
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 Θα επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός 

των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-28)  

 Θα ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος».  

 

 Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε στο σώμα τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου 

κ.  Παττακού Μαρίνου ως πολιτικού προϊσταμένου της δημοτικής αστυνομίας.  

 Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπως φαίνεται στο σχετικό 

πρακτικό κατά την οποία η εισήγηση της Υπηρεσίας και η πρόταση του Δημάρχου έγιναν δεκτές 

από τα μέλη του Συμβουλίου και ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης   

  ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

      Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, την πρόταση του Δημάρχου,  τις διατάξεις 

του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015  και τις διατάξεις του άρθρου 1  παρ. 3 & 4  και του άρθρου 2 

παρ. 4 του  Ν. 3731/08 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

      Εγκρίνει την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με την άσκηση των  αρμοδιοτήτων, 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 1,  παρ. 3 & 4 και του άρθρου 2 παρ. 4 του νόμου 3731/08, λόγω 

στελέχωσης με λιγότερα από 50 άτομα.  

Συγκεκριμένα η επανασυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση,  στην άρδευση και στην 

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. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-1) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές για τη χρήση των αλσών 

και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-2) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές για τη χρήση και λειτουργία 

των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των 

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-3) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές 

αγορές. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-4) 

  Θα 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. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-5) 

 Θα 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 
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και των οικισμών. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-6)  

 Θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε 

κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-7)  

  Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών και την 

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.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η 

Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το 

συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-8) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-10) 

  Θα 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. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-11) 

 Θα εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις, που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και 

επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και 

κοινοτικές αρχές. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-15)  

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τους οργανωμένους από τους δήμους και 

κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-16)  

  Θα αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 

(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-19) 

  Θα συμμετέχει στην εφαρμογή στων σχεδίων πολιτικής προστασίας (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-21) 

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-

24)  

 Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις 

που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεων διοικητικών 

μέτρων που προβλέπονται από αυτές. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-25)  

  Θα προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-26) 

 Θα διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση 

διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου ή της κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία 

και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη 

χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-27) 

 Θα επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός 

των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου. (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-28)  

 Θα ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος. 



 

ΑΔΑ: 6Φ3ΠΩ0Ο-Λ3Χ  

 

  6 

 

 Ορίζει ως Πολιτικό Προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας το δημοτικό σύμβουλο κ. 

Παττακό Μαρίνο.  

 Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αμανατίδου Λεμονιάς, Κασαπάκη 

Μιχαήλ και Κοκοσάλη – Σαλούστρου Μαρίας οι οποίοι δεν συμφωνούν με την επανασύσταση της 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

 

                                                              Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 
                                                              Ηράκλειο   23   / 06 / 2015 
                                                              Ο Γραμματέας 

 

     

 

                                                                                 


