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ΘΕΜΑ: «Απολογισμός δραστηριότητας Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2017» 

 

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

έτος 2017, και στελεχωμένη με 4 Δημοτικούς Αστυνομικούς, εκτέλεσε 483 περιπολίες εκ των οποίων 290 

πρωινές και 193 απογευματινές κατά την διάρκεια των οποίων: 

 διεξήγαγε 1543 ελέγχους. 

 διενήργησε 337 επιδόσεις δημοσίων εγγράφων (αποφάσεις δικαστηρίων κλπ).  

 ανταποκρίθηκε σε 326 καταγγελίες πολιτών. 

 ανταποκρίθηκε σε 186 αιτήματα για βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής κατ’ οίκον λόγω αδυναμίας 
μετακίνησης.  

 διεκπεραιώθηκαν 2 δικογραφίες μετά από παραγγελία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών στα πλαίσια 
των οποίων λήφθηκαν σχετικές ανωμοτί καταθέσεις εγκαλούμενων καθώς και συμπληρωματικές 

καταθέσεις μαρτύρων. 

 παρείχε 16 φορές την συνδρομή της σε άλλες υπηρεσίες για ρύθμιση της κυκλοφορίας, τήρηση μέτρων 
τάξης κλπ.  

 διεξήγαγε 6 αυτοψίες κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών.  

 συμμετείχε σε 7 δράσεις πολιτικής προστασίας. 

 διενεργήθηκαν 8 σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 διενεργήθηκαν 62 σημάνσεις σχετικά με εγκαταλειμμένα οχήματα και οι παρεπόμενες ενέργειες, από 

αυτά 11 έχουν απομακρυνθεί με ενέργειες της υπηρεσίας, 3 έχουν απομακρυνθεί από τους ιδιοκτήτες 

τους και για τα υπόλοιπα εκκρεμεί η απομάκρυνση τους. 

 επιλήφθηκε σε 4 περιπτώσεις για την προστασία της Δημοτικής Περιουσίας. 
 

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

Ειδικότερα:  

 

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

 170 Έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί καθαριότητας και περιβάλλοντος 

 77 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων 

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

 211 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαιθρίου εμπορίου  

 1 έλεγχος τήρησης των διατάξεων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 

 10 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 7 έλεγχοι σε παιδότοπους 

 2 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων σχετικά με μετακινούμενες πληθυσμιακές ομάδες 

 309 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης  
 

 



 
 

Σχήμα 1: Δραστηριότητα Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2017. 

 

 

 
 

 

Σχήμα 2: Διενεργηθέντες έλεγχοι το έτος 2017 
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Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το γεγονός ότι διαπιστώθηκε άνευ αδείας αρμόδιας αρχής κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού συνολικής έκτασης 3925 τμ. καθώς και άνευ αδείας αρμόδιας αρχής 

κατάληψη λοιπών κοινόχρηστων χώρων συνολικής έκτασης 1545 τμ. Ακόμη απομακρύνθηκαν σε συνεργασία 

με συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας 153 παράνομες διαφημιστικές πινακίδες μετά από τους σχετικούς ελέγχους. 

Περαιτέρω και ειδικά για τον έλεγχο των διατάξεων περί υπαιθρίου εμπορίου διενεργήθηκαν συνεχής έλεγχοι με 

αποτέλεσμα την κατάσχεση και συνακόλουθη καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων που διακινούνταν 

παράνομα στην αγορά.  

 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Γυαλιά οράσεως 8 Γυαλιά Ηλίου 297 

Βραχιόλια 326 Μαντήλια 42 

Φακοί 33 Ηλεκτρική Ρακέτα 25 

Αναπτήρες 127 κιάλια 2 

Μηχανή Κουρέματος 1 κομπολόγια 15 

Μπαταρίες  100 Ζεύγη υποδήματα απομίμηση Adidas 96 

Πριόνια 2 Φορέματα 223 

Εργαλεία Κουζίνας 8 Φιστίκια (πακέτο) 1 

Ψαλίδια 10 Παστέλια (πακέτο) 7 

Στυλό 20 Λουκουμάδες 18 

Κόλλες 15 Κουλούρια 1 

Αξεσουάρ κινητών 328 Ρύζι 5 kg 

Γλάστρες λουλούδια 34 Φιστίκια  5kg 

Γυναικεία Μαγιό 50 Ραδιόφωνα 15 

Καπέλα 167 Βεντάλιες 5 

Παιχνίδια  38 Μανταλάκια 104 

Είδη θαλάσσης 15 CD - DVD απομιμήσεις 94 
 

Πίνακας 1. Ενδεικτική αναφορά κατασχεθέντων προϊόντων έτους 2017 

 

Συνέπεια των διεξαχθέντων ελέγχων από την υπηρεσία μας, συντάχθηκαν 34 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 της υπηρεσίας μας εντόπισαν άτομο σε κατάσταση μέθης που έχρηζε βοήθειας και 

μερίμνησαν για την ασφαλή μεταφορά του στο κέντρο υγείας Σπάτων.  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. 

 

Για το 2018 οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων: 

 

 Της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος στους υπαίθριους χώρους 

 Της κατάληψης κοινόχρηστων 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. Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας 

 

 

Αξαρλής Άγγελος 

Δημοτικός Αστυνομικός 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 2017 

 

 

















 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


