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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά
της 7ης/15-4-2020 Συνεδρίασης
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθ. 96
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε, σήµερα Μ. Τετάρτη 15-4-2020 και ώρα
14:30, διά τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, αφού
ενηµερώθηκε µετά από τη µε αρ. πρωτ. 17872/10-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου
του ∆.Σ., σύµφωνα µε την από 11-3-2020 Π.Ν.Π "Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης
περιορισµού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α΄55), τη µε αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών & Επικρατείας και τη µε αρ. πρωτ. 1822/16-032020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Κατά τη
συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 49 ∆ηµοτικών Συµβούλων
ήσαν:
Παρόντες 41
1) Αβραµίδης Παναγιώτης, 2) Αγρανιώτης Μιχαήλ, 3) Αγραπίδης Χρήστος, 4)
Αλιγιζάκη Ασπασία, 5) Αναστασάκος Παναγιώτης, 6) Αράπης ∆ηµήτριος, 7)
Αργουδέλης Αλέξανδρος, 8) Bίτσας Γεώργιος, 9) Βλαχάκος Νικόλαος, 10) Βοϊδονικόλας
Ιωάννης, 11) Βουράκης Ιωσήφ, 12) Βουτυράκος Παναγιώτης, 13) Γκερλές ∆ηµήτριος,
14) Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, 15) ∆ιαβολάκης Αθανάσιος, 16) ∆ρίτσα–Αποστόλου
Ευαγγελία, 17) Ζαρακέλη Ανδριάνα, 18) Ζηλάκου Χαραλαµπία, 19) ΚαλαγιάΚαραµαλάκου Πασχαλίνα, 20) Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, 21) Καµαράτος
Αλέξανδρος, 22) Καρακατσάνη Αντωνία, 23) Καρύδης ∆ηµήτριος, 24) Καψοκόλης
Γρηγόριος, 25) Κοτέας Αλέξανδρος, 26) Λεωτσάκου Αναστασία, 27) Μανωλάκος
Κυριάκος, 28) Μανωλάκος Λεωνίδας, 29) Μανωλάκου ∆ιαµάντω, 30) Μαρκαριάν
Χαρουτιούν, 31) Μελά Σταυρούλα, 32) Μοραντζής Αντώνιος, 33) Μόφορης Γρηγόριος
34) Μπελαβίλας Νικόλαος, 35) Μπουρδάκου Κυριακή, 36) Νικοπολίδης Αντώνιος, 37)
Ρέππας Παναγιώτης, 38) Σιγαλάκος Κυριάκος, 39) Σταθάκη Μαρία, 40) Τζεφεράκος
Αλέξανδρος & 41) Τουµαζάτου Γερασιµούλα.
Απόντες: 1) Βλαχάκος ∆ηµήτριος, 2) Βρουβάκης Ελευθέριος, 3) ∆εµέστιχας Γρηγόριος,
4) Κατσαφάδος Ιωάννης, 5) Κοσκωτάς Σταύρος, 6) Λαζόπουλος Ιωάννης 7) Μαρινάκης
Ευάγγελος & 8) Νταϊφά Ειρήνη.
Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
Παρόντες: 1) Γκόλφης Νικήτας, 2) Νανόπουλος Αλέξανδρος,, 3) Λιακόσταυρος
Χαράλαµπος & 4) Μελάς Λεωνίδας.
Απόντες: 1) Πούλος Αναστάσιος.
Πρόεδρος ο κ. Αβραµίδης Ι. Παναγιώτης.
Γραµµατέας η κ. ∆ρίτσα-Αποστόλου Ευαγγελία.
Συµµετείχε ο ∆ήµαρχος κ. Μώραλης Π. Ιωάννης.
Ειδικός Γραµµατέας ο υπάλληλος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Ματθαίου Αναστάσιος.
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(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-4-2020)
Επαναλαµβάνεται ορθώς η παρούσα απόφαση προκειµένου να συµπληρωθούν οι
αποχωρήσαντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 6: Σύσταση Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας ∆ήµου
Πειραιά.
Κατά την ψήφιση του θέµατος είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Βλαχάκος
Νικόλαος και ∆ιαβολάκης Αθανάσιος.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα για τη λήψη απόφασης µετά από
την εισήγηση του ∆ηµάρχου (∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας-Τµ. Αστυνόµευσης) µε
αρ. πρωτ. 17972/175/13-4-2020.
Το θέµα συζητιέται νόµιµα γιατί είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση που έχει ως εξής:
Προς τον Πρόεδρο ∆.Σ.

Θέµα:«Σύσταση Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας ∆ήµου Πειραιά».
Παρακαλούµε όπως σε προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προβείτε
στην σύσταση του Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας ∆ήµου Πειραιά
και στον ορισµό του Προέδρου και των µελών του.
Η δηµιουργία του Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Be
Secure Feel Secure, στο οποίο ο ∆ήµος Πειραιά είναι επικεφαλής εταίρος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 84 του N.3462/2016 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων”, προβλέπεται η συγκρότηση Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης
Παραβατικότητας στους ∆ήµους άνω των 3.000 κατοίκων, προκείµενου σε
συνεργασία µε την Αστυνοµία, τους Φορείς της πόλης, την ∆ηµοτική Αρχή, αλλά και
το Κεντρικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, να προβεί σε δράσεις µείωσης
της εγκληµατικότητας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει και να εγκρίνει τη
συγκρότηση
11µελους Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
(ΤΟΣΠΠΑ) στο ∆ήµο Πειραιώς και να προτείνει τα µέλη του. Τα µέλη του ΤΟΣΠΠΑ
ορίζονται για τρία χρόνια και η θέση τους είναι τιµητική και άµισθη. Ο Πρόεδρος του
συµβουλίου θα συγκαλεί σε σύσκεψη. Η δράση του δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου και οι εκδηλώσεις που θα προγραµµατίζει θα γίνονται σε
συνεργασία µε τους άλλους φορείς της πόλης. Θα συνεδριάζει τακτικά µια φορά το
τρίµηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον το 1/3 των µελών
του, ενώ οι αποφάσεις του θα εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ΤΟΣΠΠΑ θα αποτελείται από:
Τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή Εντεταλµένο Σύµβουλο, δύο (2)
δηµοτικούς συµβούλους, έναν (1) εκπρόσωπο της Αστυνοµίας, έναν (1) εκπρόσωπο
του Λιµενικού Σώµατος, έναν (1) εκπρόσωπο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, έναν (1)
κοινωνιολόγο, δύο (2) νοµικούς- εγκληµατολόγους και δύο (2) καθηγητές Παν/µίου
µε συναφές αντικείµενο.
Απώτερος σκοπός του Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
είναι η εµπέδωση συνθηκών ασφάλειας στους κατοίκους.
Έργο του εν λόγω συµβουλίου θα είναι :
• Η καταγραφή και µελέτη τοπικών παραβατικών συµπεριφορών
• Η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων
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Ο συντονισµός προληπτικών πρωτοβουλιών των κοινωνικών
φορέων της πόλης για τον περιορισµό ορισµένων µορφών
παραβατικότητας
• Απώτερος σκοπός των εν λόγω συµβουλίων είναι η εµπέδωση
συνθηκών ασφάλειας στη διαβίωση των κατοίκων και η
δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης
Τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας είναι εκείνα που εστιάζουν
τη δράση τους στην πρόληψη του εγκλήµατος και της παραβατικότητας. Έχουν
προληπτικό, συµβουλευτικό και ενηµερωτικό χαρακτήρα που επικεντρώνεται στη
µείωση του αισθήµατος φόβου των πολιτών αλλά και στη µείωση των ευκαιριών που
ευνοούν τη δράση του εγκληµατία και παραβάτη.
Η ευαισθητοποίηση των δηµοτών αποτελεί άµεση προτεραιότητα των
Συµβουλίων. Η διαρκής και συνεπής παρουσία των µελών στις κλήσεις των πολιτών
είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία των συµβουλίων. Πρέπει να γίνει
γνωστό ότι τα µέλη των Συµβουλίων έχουν επιλεγεί βάσει της ιδιότητάς τους και
έχουν άµεση και πλήρη γνώση του αντικειµένου.
Η συµµετοχή των πολιτών στην προσπάθεια για την πρόληψη του εγκλήµατος
κρίνεται απαραίτητη, αφού οι ίδιοι οι πολίτες χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις να
µεριµνούν για την προφύλαξή τους, ώστε να ελαττώνεται η περίπτωση
θυµατοποίησης τους, αλλά και να λειτουργούν σε συλλογικό και συµµετοχικό
επίπεδο λαµβάνοντας µέρος στις δράσεις που εκπονούνται από τα Τοπικά Συµβούλια
Πρόληψης Παραβατικότητας. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να δίνεται η ιδέα στους
συµµετέχοντες ότι ασκούν εξουσία ή έχουν δικαιώµατα αυτοδικίας.
Ο νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων µε το άρθρο 84 ορίζει τη λειτουργία των
ανωτέρω Συµβουλίων σύµφωνα µε το Ν.2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών
υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες ∆ιατάξεις» και το άρθρο 16.
Η προσπάθεια για τη σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Συµβουλίων
Πρόληψης Παραβατικότητας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1999 µε το Ν.2713/1999 και
το άρθρο 16 απ’ όπου ορίζεται σε κάθε ∆ήµο ή Κοινότητα άνω των 3.000 κατοίκων η
σύσταση ενός Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
∆ραστηριότητες Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας
Το κάθε Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας αναλαµβάνει ορισµένες
δραστηριότητες για τη διεξαγωγή, ανάπτυξη και προβολή του έργου του που είναι οι
ακόλουθες:
• Καθιέρωση ηµερίδων µε αφορµή τις ∆ιεθνείς Ηµέρες σχετικές µε την
παραβατικότητα και την εγκληµατικότητα
• Ανταλλαγή ενηµερωτικού εγγράφου για θέµατα τεχνογνωσίας µεταξύ των
ΤΟΣΠΠΑ
• ∆ηµιουργία ενός ενηµερωτικού φυλλαδίου για παιδιά κατά τη
παραβατικότητας συνδυάζοντας συµβουλές για την προφύλαξή τους από τους
καθηµερινούς κινδύνους εντός και εκτός σχολικού χώρου
• Προβολή µέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών µηνυµάτων και
γνωστοποίηση της ύπαρξής τους στο ευρύ κοινό των δηµοτών
• Ενθάρρυνση δηµοτών να συµµετάσχουν στα προγράµµατα και στις
δράσεις του ΤΟΣΠΠΑ.
• ∆ηµιουργία ενηµερωτικού φύλλου µε αναφορές σε παραβατικές και
εγκληµατικές συµπεριφορές που διεπράχθησαν στο κάθε διαµέρισµα, ύστερα από
ενηµέρωσή τους από τα Αστυνοµικά Τµήµατα αλλά και τα προβλήµατα που οι ίδιοι
κατέγραψαν.
•
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• Καθιέρωση επισκέψεων των µελών σε σχολεία, σε κέντρα ηλικιωµένων,
λέσχες φιλίας, τοπικούς συλλόγους όπου ενηµερώνουν και ενηµερώνονται για τυχόν
παραβατικές συµπεριφορές, αναπαράγουν βίντεο µε θεµατικές που αναφέρονται
ξεχωριστά στην κάθε οµάδα στόχου αναφέροντας και τα ανάλογα προστατευτικά
µέτρα. Ο ρόλος τους είναι συµβουλευτικός και καθοδηγητικός, ενώ παράλληλα
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αφύπνιση του αισθήµατος ασφάλειας και
εµπιστοσύνης στις ∆ηµοτικές και Αστυνοµικές αρχές.
• Τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας σε συνεργασία µε
τοπικούς, σχολικούς συλλόγους κ.α. θα δύνανται να πραγµατοποιήσουν θεατρικές,
µουσικές εκδηλώσεις κ.α. µε αφορµή θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε την
παραβατικότητα όπως οι προαναφερθείσες παγκόσµιες ηµέρες, καλώντας να
συµµετάσχουν άτοµα όλων των ηλικιών.
• Σύσταση και συντονισµός δικτύου εθελοντών – στελεχών πρόληψης σε
κάθε ΤΟΣΠΠΑ κατά τοµείς όπως :
- Οδική συµπεριφορά
- Παραβατική συµπεριφορά
- Σχολική και εξωσχολική βία
- Χρήση ναρκωτικών
- Κακοποίηση, εκµετάλλευση ανηλίκων
- Κακοποίηση, εκµετάλλευση γυναικών
Ο ∆ήµαρχος Ιωάννης Π. Μώραλης
Αφού άκουσε την τοποθέτηση και την ανάγνωση των µελών της Εντεταλµένης
∆ηµοτικής Συµβούλου κα Μπουρδάκου Κυριακής.
Αφού έλαβε υπόψη τις αναφερόµενες στην εισήγηση σχετικές διατάξεις και το e-mail
του Τµήµατος Αστυνόµευσης, της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Αφού έλαβε υπόψη την από 11-3-2020 Π.Ν.Π "Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης
περιορισµού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α΄55), το άρθρο 8 ΦΕΚ 68/20-3-2020 Π.Ν.Π.,
τα ΦΕΚ 915/17-3-2020 & 1081/28-3-2020, τη µε αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, τη µε αρ. πρωτ. 1822/16-032020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν. 3852/10.
Με µειοψηφία των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Μανωλάκου ∆ιαµ., Κοτέα Αλέξ. &
Μόφορη Γρηγ.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συστήνει Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε
την από 17972/175/13-5-2020 εισήγηση του Τµήµατος Αστυνόµευσης, της ∆/νσης
∆ηµοτικής Αστυνοµίας, και ορίζει ως µέλη τούς:
1.
2.
3.

Κυριακή Μπουρδάκου, Εντ. Σύµβουλος ∆ηµ. Αστυνοµίας, Οικονοµολόγος,
EHESS-MSc. Οικονοµία Θεσµών PARIS X, ως Πρόεδρο
Νανά Γλύκα-Χαρβαλάκου, Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, ∆ικηγόρος,
Μετ/χιακό Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία ΕΚΠΑ
Μυρσίνη Πυκνή, Κοινωνιολόγος, Επιµελήτρια ανηλίκων, Προϊσταµένη
Τµήµατος Επιµελητών Ανηλίκων Πειραιά, Σύµβουλος Οικογένειας &
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Επαγγελµατικής Σταδιοδροµίας
4. Χριστίνα
Ζαραφωνίτου,
Καθηγήτρια
Εγκληµατολογίας
Πάντειο
Πανεπιστήµιο
5. Λάµπρος Μπαµπαλιούτας, Επικ. Καθηγητής Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Παντείου Πανεπιστηµίου
6. Ιωάννης Πλινθάκης, Υπαστυνόµος Β’ Α.Τ. ∆ηµ. Θεάτρου
7. ∆ρακούλης Κούβαρης Λ.Σ. Πλοίαρχος, Υπολιµενάρχης Πειραιά
8. Ιωάννα Βενιέρη, ∆ηµοτική Αστυνοµικός, Κονωνική Πολιτική ΜΠΣ
Μεθοδολογία-Εφαρµογές στην Κοινωνική Πολιτική, Πάντειο Παν/µιο
9. Αναστασία Βλάχου ∆ικηγόρος Μ∆Ε,Εγκληµατολογία-Αντεγκληµατική
Πολιτική ΕΚΠΑ
10. Ελένη Βλαχάκου, Κοινωνικές Επιστήµες & Επιστήµες Αγωγής, Τµήµα
Ψυχολογίας, Παν/µιο Κύπρου
11. Ελένη Κοντοπούλου, Νοµικός – ∆ρ. Εγκληµατολογίας Παντείου
Πανεπιστηµίου
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΡΙΤΣΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ

