
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Σπάτα,       10 - 1 - 2017 

Αρ. Πρωτ. 458 

Ταχ. Δ/νση: Βας. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα,  

Τ.Κ. 19004  Σπάτα Αττικής 

Πληροφορίες: Α. Αξαρλής  

Τηλ. Κέντρο: 2132007392 

Fax: 2106633311 

Email: dim_astynomia@spata-artemis.gr 

Προς:  

1. κ. Δήμαρχο 

 

2. κ. Γεν. Γραμματέα 

 

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός δραστηριότητας Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2016» 

 

Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας, κατά το 

έτος 2016, και στελεχωμένη με 4 Δημοτικούς Αστυνομικούς, εκτέλεσε 478 περιπολίες εκ των οποίων 323 

πρωινές, 147 απογευματινές καθώς και 8 νυκτερινές κατά την διάρκεια των οποίων: 

 διεξήγαγε 1154 ελέγχους. 

 διενήργησε 227 επιδόσεις δημοσίων εγγράφων (αποφάσεις δικαστηρίων κλπ).  

 ανταποκρίθηκε σε 223 καταγγελίες πολιτών. 

 ανταποκρίθηκε σε 222 αιτήματα για βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής κατ’ οίκον λόγω αδυναμίας 

μετακίνησης.  

 διενεργήθηκαν κατασχέσεις 12 ζώων συντροφιάς - σκύλων για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας, 

κατόπιν εισαγγελικής εντολής. 

 διεκπεραιώθηκαν 17 δικογραφίες μετά από παραγγελία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών στα πλαίσια 

των οποίων λήφθηκαν σχετικές ανωμοτί καταθέσεις εγκαλούμενων καθώς και συμπληρωματικές 

καταθέσεις μαρτύρων. 

 παρείχε 4 φορές την συνδρομή της σε άλλες υπηρεσίες για ρύθμιση της κυκλοφορίας, τήρηση μέτρων 

τάξης κλπ.  

 διεξήγαγε 17 αυτοψίες κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών.  

 συμμετείχε σε 6 δράσεις πολιτικής προστασίας. 

 διενεργήθηκαν 5 σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 διενεργήθηκαν 167 σημάνσεις σχετικά με εγκαταλειμμένα οχήματα και οι παρεπόμενες ενέργειες, από 

αυτά 37 έχουν απομακρυνθεί με ενέργειες της υπηρεσίας, 48 έχουν απομακρυνθεί από τους ιδιοκτήτες 

τους και για τα υπόλοιπα εκκρεμεί η απομάκρυνση τους. 

 επιλήφθηκε σε 3 περιπτώσεις για την προστασία της Δημοτικής Περιουσίας. 
 

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

Ειδικότερα:  

 

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

 147 Έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί καθαριότητας και περιβάλλοντος 

 75 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων 

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

 32 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαιθρίου εμπορίου  

 13 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 

 14 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 7 έλεγχοι σε παιδότοπους 

 10 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων σχετικά με μετακινούμενες πληθυσμιακές ομάδες 
 



 
 

Σχήμα 1: Δραστηριότητα Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2016. 

 

 

 
Σχήμα 2: Διενεργηθέντες έλεγχοι το έτος 2016 

 

Αξιοσημείωτες ενέργειες της υπηρεσίας αφορούν στην προσωρινή αφαίρεση 12 σκύλων από τους ιδιοκτήτες τους, 

μετά από τις σχετικές εισαγγελικές εντολές, με σκοπό την προστασία τους και την τήρηση των κανόνων ευζωίας 

τους. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι 11 από τους ανωτέρω διαβιούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες, ήταν 

αποστεωμένοι και 4 ήταν συνεχώς δεμένοι με αλυσίδες που δεν ξεπερνούσαν το 1μ. Σε συνδυασμό με την αφαίρεση 

των ζώων επιβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, η 

άμεση και έγκαιρη επέμβαση της υπηρεσίας για την διαχείριση μεγάλου όγκου ληγμένων φαρμακευτικών 

σκευασμάτων που είχαν απορριφθεί σε διάφορες περιοχές του Δήμου και η ενημέρωση όλων των αρμόδιων αρχών 

και η συνακόλουθη απομάκρυνση τους με γνώμονα την προστασία των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος.  

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το γεγονός ότι διαπιστώθηκε άνευ αδείας αρμόδιας αρχής κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού συνολικής έκτασης 4.297 τμ. καθώς και άνευ αδείας αρμόδιας αρχής 

κατάληψη λοιπών κοινόχρηστων χώρων συνολικής έκτασης 1065 τμ. Περαιτέρω και ειδικά για τον έλεγχο των 
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διατάξεων περί υπαιθρίου εμπορίου διενεργήθηκαν συνεχής έλεγχοι με αποτέλεσμα την κατάσχεση και συνακόλουθη 

καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων που διακινούνται παράνομα στην αγορά.  

 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

CD απομιμήσεις 32 

DVD απομιμήσεις 149 

Γυαλιά Ηλίου απομιμήσεις 187 

Ζεύγη υποδήματα απομίμηση Adidas 211 

Ζεύγη υποδήματα απομίμηση ΝΙΚΕ 93 

Θήκες κιν. Τηλεφώνων 412 

Βραχιόλια 450 

Σκουλαρίκια 300 
Πίνακας 1. Ενδεικτική αναφορά κατασχεθέντων προϊόντων έτους 2016 

 

Συνέπεια των διεξαχθέντων ελέγχων από την υπηρεσία μας, συντάχθηκαν 33 δικογραφίες για ποινικές 

παραβάσεις αρμοδιότητας Δημοτικής Αστυνομίας και διαβιβάστηκαν αρμοδίως για την άσκηση ποινικής 

δίωξης ενώ ενημερώθηκαν και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. 

 
Σχετικά με τις λοιπές δραστηριότητες της υπηρεσίας που δεν αφορούν ελέγχους, σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια 

της σχολικής περιόδου, προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας επιβλέπει την ομαλή και ασφαλή προσέλευση 

μαθητών στα σχολεία του Δήμου και μεριμνά για την έγκυρη και ανεμπόδιστη προσέλευση των σχολικών 

λεωφορείων. Ακόμη όργανα τις υπηρεσίας μας εντόπισαν ηλικιωμένο αμνήμον άτομο που έχρηζε βοήθειας και 

μερίμνησαν για την ασφαλή μεταφορά του στην κατοικία του και ενημέρωση των συγγενών του, σε ημέρα μάλιστα 

με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες.  Περαιτέρω προσωπικό της υπηρεσίας έλαβε μέρος στις εθελοντικές αιμοδοσίες 

που διοργανώθηκαν από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Ακόμη σημαντικότατη ήταν η συνδρομή της υπηρεσίας 

κατά την διεξαγωγή ποδηλατοδρομιών, αγώνων δρόμου και λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν 

από τον Αθλητικό Οργανισμό. Επίσης ελήφθησαν μέτρα τροχαίας καθώς και μέτρα τάξης κατά την διεξαγωγή των 

παρελάσεων στα πλαίσια των εορτασμών για τις δύο εθνικές επετείους. Τέλος, για την αντιμετώπιση αναγκών 

γραμματειακής υποστήριξης και με δεδομένη την υποστελέχωση της υπηρεσίας, σχεδιάστηκε  και υλοποιήθηκε 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υποθέσεων που χειρίζεται 

καθώς και σχετική εφαρμογή εισαγωγής δεδομένων για κινητά τηλέφωνα. 

 

 

 
 

Εικόνα 1: Πληροφοριακό Σύστημα Δημοτικής Αστυνομίας Σπάτων Αρτέμιδος. 

 



Για το 2017 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 

 Του υπαιθρίου εμπορίου 

 Της λειτουργίας Παιδότοπων 

 

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 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 Β΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Παράρτημα  

Φωτογραφικό υλικό από τις Δραστηριότητες της Δημοτικής Αστυνομίας Σπάτων Αρτέμιδος το έτος 2016 





 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


