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ΘΕΜΑ: «Απολογισμός δραστηριότητας Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2015» 
 

Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας από την 

επανασύσταση της τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα και στελεχωμένη με 4 Δημοτικούς Αστυνομικούς και 

με μία υπάλληλο γενικών καθηκόντων (πεντάμηνο ΟΑΕΔ), εκτέλεσε 211 περιπολίες εκ των οποίων 137 

πρωινές και 74 απογευματινές κατά την διάρκεια των οποίων: 

 διεξήγαγε 609 ελέγχους,  

 διενήργησε 138 επιδόσεις δημοσίων εγγράφων,  

 ανταποκρίθηκε σε 116 καταγγελίες πολιτών, 

 Ανταποκρίθηκε σε 53 αιτήματα για βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής κατ’ οίκον λόγω αδυναμίας 

μετακίνησης,  

 παρείχε 8 φορές την συνδρομή της σε άλλες υπηρεσίες για ρύθμιση της κυκλοφορίας, τήρηση 

μέτρων τάξης κλπ.  

 διεξήγαγε 7 αυτοψίες κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών,  

 συμμετείχε σε 7 δράσεις πολιτικής προστασίας, 

 διενεργήθηκαν 5 σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 ανταποκρίθηκε σε 4 αιτήματα σχετικά με εγκαταλειμμένα οχήματα, 

 επιλήφθηκε σε 3 περιπτώσεις για την προστασία της Δημοτικής Περιουσίας 

 

 
 

Σχήμα 1: Δραστηριότητα Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2015. 

Οι διενεργηθέντες έλεγχοι, αφορούν όλες τις ασκούμενες από την Δημοτική Αστυνομία αρμοδιότητες. 
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Ειδικότερα:  

 365 Έλεγχοι τήρησης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. 

 101 Έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί καθαριότητας και περιβάλλοντος 

 73 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων 

 32 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς και τα οικόσιτα ζώα 

 15 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαιθρίου εμπορίου με ιδιαίτερη επιτυχία την κατάσχεση 

340 ζευγαριών υποδημάτων παράνομης απομίμησης και της επιβολής των αντίστοιχων κυρώσεων 

 10 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 

 7 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 3 έλεγχοι σχετικά με κεραίες κινητής τηλεφωνίας 

 3 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων σχετικά με μετακινούμενες πληθυσμιακές ομάδες 

 

 
Σχήμα 2: Διενεργηθέντες έλεγχοι το έτος 2015 

 

Μετά από τους ανωτέρω έλεγχους και την βεβαίωση των αντίστοιχων παραβάσεων επιβλήθηκαν 

διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 94580€ και καταλογίσθηκαν αναλογούντα τέλη ύψους 120000€. 

Περαιτέρω συντάχθηκαν 70 δικογραφίες για ποινικές παραβάσεις που ανάγονται στις αρμοδιότητες της 

Δημοτικής Αστυνομίας και ενημερώθηκαν σχετικά όλες η συναρμόδιες υπηρεσίες.  

 

 
Σχήμα 3: Επιβληθέντα πρόστιμα έτους 2015 
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Ακόμη η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας τον μήνα Δεκέμβριο 2015 διεξήγαγε ειδική δράση για την 

φύλαξη της δημοτικής περιουσίας και την τήρηση της τάξης κατά τις απογευματινές και πρώτες νυκτερινές 

ώρες στο κέντρο των Σπάτων. Περαιτέρω, από την έναρξη της σχολικής περιόδου, προσωπικό της 

Δημοτικής Αστυνομίας επιβλέπει την ομαλή και ασφαλή προσέλευση μαθητών στα σχολεία του Δήμου. 

Τέλος η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, μετά από οδηγίες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, σχεδίασε 

και υλοποίησε διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή για την εποπτεία των ανοιχτών χώρων και την άμεση 

ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για κινδύνους, βλάβες και παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά την 

διάρκεια των περιπολιών του προσωπικού. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι προσπελάσιμη στο σύνδεσμο: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z_N4HQB7U8zM.kaLWTjJXrHTg&usp=sharing 

 

 
Σχήμα 4: Διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή για την εποπτεία των ανοιχτών χώρων. 

 

Για το επόμενο έτος οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι ο έλεγχος τήρησης των 

διατάξεων: 

 

 Της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος στους υπαίθριους χώρους 

 Της κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και παραλίας – αιγιαλού  

 Της παράνομης στάθμευσης, με έμφαση στην αντικοινωνική (θέσεις ΑΜΕΑ, ράμπες) 

 Των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς 

 

Ακόμη σχεδιάζεται η ανάληψη των αρμοδιοτήτων για των έλεγχο της τήρησης των διατάξεων 

 Της λειτουργίας Παιδότοπων 

 Της λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

 Της λειτουργίας μουσικής σε ΚΥΕ καθώς και της προκαλούμενης ηχορύπανσης  

 

Τέλος θα συνεχίσουν να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών: 

 

 Βεβαίωση γνησίου υπογραφής κατ’ οίκον, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης 

 Αυτοψίες για την βεβαίωση μονίμου κατοικίας και βεβαίωσης εν ζωή καθώς και για λοιπές 

διοικητικές πράξεις 

Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση. Το  Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z_N4HQB7U8zM.kaLWTjJXrHTg&usp=sharing


οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την ανάρτησή του στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στο σύνδεσμο της Δημοτικής Αστυνομίας 

 

 
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

 

ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΕ Ε΄ 

 

Εσωτ. Διανομή 

1. Δ/νση Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης, Πληροφορικής 

και Διαφάνειας, Τμήμα 

Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης, Πληροφορικής 

και Διαφάνειας, Γραφείο 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών 
2. Αυτ/λες Τμήμα Δημοτικής 

Αστυνομίας 

o Φακ. Οργάνωσης Δημοτικής 

Αστυνομίας 


