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ΘΕΜΑ: «Απολογισμός δραστηριότητας Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2018» 

 

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

έτος 2018, και στελεχωμένη με 4 Δημοτικούς Αστυνομικούς, εκτέλεσε 451 περιπολίες εκ των οποίων 315 

πρωινές, 115 απογευματινές και 21 νυκτερινές κατά την διάρκεια των οποίων: 

 διεξήγαγε 753 ελέγχους. 

 διενήργησε 164 επιδόσεις δημοσίων εγγράφων (αποφάσεις δικαστηρίων κλπ).  

 ανταποκρίθηκε σε 408 καταγγελίες πολιτών. 

 ανταποκρίθηκε σε 214 αιτήματα για βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής κατ’ οίκον λόγω αδυναμίας 
μετακίνησης.  

 παρείχε 11 φορές την συνδρομή της σε άλλες υπηρεσίες για ρύθμιση της κυκλοφορίας, τήρηση μέτρων 
τάξης κλπ.  

 διεξήγαγε 52 αυτοψίες κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών.  

 συμμετείχε σε 15 δράσεις πολιτικής προστασίας. 

 αφαιρέθηκαν 44 ζώα συντροφιάς από τους ιδιοκτήτες τους. 

 διενεργήθηκε μία σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 διενεργήθηκαν 94 σημάνσεις σχετικά με εγκαταλειμμένα οχήματα και οι παρεπόμενες ενέργειες. 

 διεξήγαγε 21 νυκτερινές περιπολίες με κύριο αντικείμενο την προστασία της Δημοτικής Περιουσίας. 
 

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

Ειδικότερα:  

 

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

 198  Έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί καθαριότητας και περιβάλλοντος 

 60 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων 

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

 69 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαιθρίου εμπορίου  

 4 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 

 6 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 1 έλεγχος σε παιδότοπο 

 3 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων σχετικά με μετακινούμενες πληθυσμιακές ομάδες 

 35 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης  
 

 



 
 

Σχήμα 1: Δραστηριότητα Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2018. 

 

 

 
 

 

Σχήμα 2: Διενεργηθέντες έλεγχοι το έτος 2018 
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Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το γεγονός ότι διαπιστώθηκε άνευ αδείας αρμόδιας αρχής κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου έκτασης 3.000 τμ. Ακόμη διαπιστώθηκε εναπόθεση 2.100 κμ κλαδιών, υπόλοιπων 

οικοδομικών εργασιών και λοιπών υλικών εντός ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα την σοβαρή υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αξιοσημείωτη δράση της υπηρεσίας σε συνεργασία με το 

Φιλοζωικό Σωματείο Σπάτων, αποτελεί η αφαίρεση 44 συνολικά ζώων συντροφιάς, 34 σκύλων και 10 γατών 

ειδικότερα, από ιδιοκτησία όπου διατηρούνταν υπό άθλιες συνθήκες χωρίς καμία μέριμνα για την ευζωία και την 

υγιεινή. Σε κάθε περίπτωση επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, συντάχθηκαν σχετικές 

δικογραφίες προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και ενημερώθηκαν όλες οι συναρμόδιες αρχές.  

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 

Σφουγγάρια 50 

Βετεξ 20 

Ξηροί Καρποί (kg) 50  

Πετσέτες Κουζίνας 40 

Ποδιές 40 

Καθαριστήρες αυτοκινήτων  70 
 

Πίνακας 1. Ενδεικτική αναφορά κατασχεθέντων προϊόντων έτους 2018 

 
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, όπως κάθε χρόνο, η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας συνέδραμε στην διεξαγωγή 

ποδηλατοδρομιών, αγώνων δρόμου και λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν από τον Αθλητικό 

Οργανισμό και άλλους φορείς. Επίσης ελήφθησαν μέτρα τροχαίας καθώς και μέτρα τάξης κατά την διεξαγωγή των 

παρελάσεων στα πλαίσια των εορτασμών για τις δύο εθνικές επετείους. 

 

Για το 2019 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 

 

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. 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 2018 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


