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«Απολογισμός Έργοσ Δημοτικής Αστσνομίας έτοσς 2020»

Σηo πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ηνπ Γήκνπ καο, θαηά ην έηνο 2020,
ζηειερσκέλε κε 6 Γεκνηηθνύο Αζηπλνκηθνύο, εθηέιεζε 788 πεξηπνιίεο εθ ησλ νπνίσλ 358 πξσηλέο, 212
απνγεπκαηηλέο θαη 218 λπθηεξηλέο, δηαλύνληαο 34.327 ρικ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηελεξγεζέλησλ
πεξηπνιηώλ ε ππεξεζία πξαγκαηνπνίεζε ηηο εμήο δξάζεηο:
 Γηεμήρζεθαλ 2329 έιεγρνη εθ ησλ νπνίσλ νη 2101 απηεπαγγέιησο θαη νη 228 θαηόπηλ θαηαγγειηώλ
πνιηηώλ.
 Γηελεξγεζήθαλ 271 επηδόζεηο δεκνζίσλ εγγξάθσλ (απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ θιπ).
 Γηεθπεξαηώζεθαλ 228 θαηαγγειίεο πνιηηώλ.
 Γηεθπεξαηώζεθαλ 301 αηηήκαηα γηα βεβαίσζε γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο θαη’ νίθνλ ιόγσ αδπλακίαο
κεηαθίλεζεο.
 Παξείρε 15 θνξέο ηε ζπλδξνκή ηεο ζε άιιεο ππεξεζίεο γηα ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, πξνζσξηλή
απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο, ηήξεζε κέηξσλ ηάμεο θιπ.
 Γηελεξγεζήθαλ 46 απηνςίεο θαηόπηλ αηηήκαηνο άιισλ ππεξεζηώλ.
 Σπκκεηνρή ζε 40 δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
 Γηελεξγεζήθαλ 67 ζεκάλζεηο ζρεηηθά κε εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα θαη παξεπόκελεο ελέξγεηεο θαζώο
θαη απνκάθξπλζε 52 εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ.
 Γηεθπεξαηώζεθαλ 21 πεξηζηαηηθά ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο.
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Σρήκα 1: Γξαζηεξηόηεηα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έηνπο 2020.

Οη δηελεξγεζέληεο έιεγρνη, αθνξνύλ όιεο ηηο αζθνύκελεο από ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία αξκνδηόηεηεο.
Δηδηθόηεξα δηελεξγήζεθαλ:












1187 έιεγρνη ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο κε απνηέιεζκα ηελ βεβαίσζε
πξνζηίκσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο 3.600 €, κία ζθξάγηζε ηδησηηθήο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη
ππνβνιή κελύζεσλ ζε βάξνο 6 αηόκσλ.
433 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ κε απνηέιεζκα ηελ βεβαίσζε πξνζηίκσλ ζπλνιηθνύ
ύςνπο 15.910 € θαζώο θαη ηελ αθαίξεζε ζε 103 πεξηπηώζεηο ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο θαη άδεησλ
νδήγεζεο θπξίσο γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε ζε ζέζεηο ΑΜΔΑ.
372 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαζαξηόηεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Έγηλαλ ζπζηάζεηο ζε
136 πεξηπηώζεηο θαη από απηέο ζε κόλν 2 δελ ζπκκνξθώζεθαλ. Σηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο
βεβαηώζεθαλ πξόζηηκα ζπλνιηθνύ ύςνπο 12.960 €.
80 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ρξήζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. Έγηλαλ ζπζηάζεηο ζε
32 πεξηπηώζεηο θαη από απηέο ζε κόλν 4 δελ ζπκκνξθώζεθαλ. Σηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο
ζπληάρζεθαλ ζρεηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ θαηάιεςε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.
138 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηα νηθόζηηα δώα. Έγηλαλ ζπζηάζεηο
ζε 52 πεξηπηώζεηο από απηέο ζε κόλν 2 δελ ζπκκνξθώζεθαλ. Σηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ζπληάρζεθαλ
ζρεηηθέο πξάμεηο βεβαίσζεο πξνζηίκσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο 23.600 €.
23 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαηζξίνπ εκπνξίνπ. Έγηλαλ ζπζηάζεηο ζε 10 πεξηπηώζεηο
θαη νη παξαβάηεο ζπκκνξθώζεθαλ. Σηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ζπληάρζεθαλ ζρεηηθέο πξάμεηο
βεβαίσζεο πξνζηίκσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο 600 €, θαηαζρέζεθαλ θαη ζπλαθόινπζα θαηαζηξάθεθαλ
702 πξντόληα πνπ δηαθηλνύληαλ παξάλνκα ζηελ αγνξά.
8 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο
3 έιεγρνη ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
13 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε κεηαθηλνύκελεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο.
5 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί απαγόξεπζεο θαπλίζκαηνο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο θαη κέζα
κεηαθνξάο.
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Σρήκα 2: Γηελεξγεζέληεο έιεγρνη ην έηνο 2020.

Τν έηνο 2020 ην πξνζσπηθό ηηο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο βξέζεθε ζηελ πξώηε γξακκή γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηεο παλδεκίαο COVID-19 δηελεξγώληαο 1187 έιεγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο
δεκόζηαο πγείαο, αξηζκόο ν νπνίνο είλαη ππεξδηπιάζηνο ζε ζύγθξηζε κε ην ζύλνιν ησλ ππόινηπσλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο. Πεξαηηέξσ πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο ζπκκεηείρε ζε πιήζνο πξνιεπηηθώλ
δξάζεσλ κε ζθνπό ηελ δηαθύιαμε ηεο δεκόζηαο πγείαο όπσο ε επηηήξεζε εηζόδνπ πνιηηώλ ζην θηήξην ηνπ
Γεκαξρείνπ θαη ζε άιια δεκνηηθά θαηαζηήκαηα, ε δηαλνκή ζεξκνκέηξσλ θαη αληηζεπηηθώλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ, ε ζθξάγηζε παηδηθώλ ραξώλ γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο θαη ε ζπλαθόινπζε επηηήξεζε
ηνπ κέηξνπ, ε ζπλδξνκή ζηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαηά ηελ
δηαλνκή επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο θαζώο θαη ε ηαθηηθή ελεκέξσζε πνιηηώλ θαη εκπόξσλ ζηηο ιατθέο αγνξέο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ρξήζε κάζθαο θαη ηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ.
Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη ελέξγεηεο νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο
κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηνλ εληνπηζκό αηόκσλ πνπ πξνμελνύζαλ θζνξέο ζην Γεκνηηθό Σηάδην
Αξηέκηδνο. Σε θάζε πεξίπησζε επηβιήζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο, ζπληάρζεθαλ
ζρεηηθέο δηθνγξαθίεο πξνο ηνλ θ. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ θαη ελεκεξώζεθαλ όιεο νη ζπλαξκόδηεο
αξρέο.
Τν ζύλνιν ησλ ειεγθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο παξνπζηάδεηαη ζε δηαδηθηπαθό ράξηε ζηνλ
παξαθάησ ζύλδεζκν:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PDNsZdIG1azuqERri1NJZk22-eNh6utb&usp=sharing

Δηθόλα 1. Σηηγκηόηππν Γηαδηθηπαθνύ Φάξηε Γξαζηεξηόηεηαο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
Σρεηηθά κε ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ αθνξνύλ ειέγρνπο, ζεκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ Γεκνηηθνί Αζηπλνκηθνί ζπλέδξακαλ ην Ππξνζβεζηηθό Σώκα ζε
επηρεηξήζεηο θαηάζβεζεο ππξθαγηώλ ελώ ηηο εκέξεο κε απμεκέλε επηθηλδπλόηεηα δηελεξγήζεθαλ πεξηπνιίεο
κε αληηθείκελν ηελ πξόιεςε εθδήισζεο ππξθαγηάο θαζώο θαη απαγνξεύζεηο θπθινθνξίαο ζε δαζηθέο
πεξηνρέο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα
ηηο ελέξγεηεο Γεκνηηθώλ Αζηπλνκηθώλ ηεο ππεξεζίαο ζε πεξηζηαηηθό ππξθαγηάο ζε νηθηζκό γεηηνληθνύ
δήκνπ, πνπ σο πξώηνη ζην ζπκβάλ κεξίκλεζαλ γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε θαη αζθαιή απνκάθξπλζε ησλ
πνιηηώλ από ην ρώξν θαη ελ ζπλερεία πξνέβεζαλ ζε ηξνρνλνκηθέο ξπζκίζεηο θαη απνθιεηζκό ηεο πεξηνρήο
γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο. Αληίζηνηρα, θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ε
ππεξεζία ζπκκεηείρε ζε δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιακβάλνληαο κέηξα ηξνραίαο ζε πιεκκπξηζκέλεο
ή επηθίλδπλεο νδηθέο αξηεξίεο θαη παξέρνληαο ζπλδξνκή όπνπ ρξεηαδόηαλ. Αθόκε πξνζσπηθό ηεο ππεξεζία
ζπκκεηείρε ζε εζεινληηθέο αηκνδνζίεο. Τέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο έρεη
ζπλδξάκεη πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο όπσο άηνκα ζε θαηάζηαζε κέζεο ή

απνπξνζαλαηνιηζκνύ ιόγσ αζζέλεηαο.
Όζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο
ζπκκεηείρε ζην Έξγν: «Αλαδηνξγάλσζε θαη δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α θαη Β
Βαζκνύ – Απινύζηεπζε θαη Πξνηππνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ΟΤΑ Α θαη Β βαζκνύ – πηινηηθή
ιεηηνπξγία». Δπηπξόζζεηα νινθιεξώζεθε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ππνζέζεσλ – παξαβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ππεξεζία.
Γηα ην 2020 νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζα είλαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ:









Τσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηελ παλδεκία COVID-19
Τεο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο.
Τεο απνκάθξπλζε εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ.
Τεο θαηάιεςεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.
Τεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο, κε έκθαζε ζηελ αληηθνηλσληθή (ζέζεηο ΑΜΔΑ, ξάκπεο).
Γηα ηα δώα ζπληξνθηάο.
Τνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ.
Τεο απαγόξεπζεο θαπλίζκαηνο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο.

Τέινο ζα ζπλερίζνπλ λα παξέρνληαη νη εμήο ππεξεζίεο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ:
 Βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο θαη’ νίθνλ, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο κεηαθίλεζεο.
 Απηνςίεο γηα ηελ βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο θαη βεβαίσζεο ελ δσή θαζώο θαη γηα ινηπέο δηνηθεηηθέο
πξάμεηο.
Τν Γξαθείν Τερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ
παξαθαιείηαη όπσο κεξηκλήζεη γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ παξόληνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζην ζύλδεζκν
ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
Δζση. Γηαλνκή

1. Γξαθείν Τερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληώλ
2. Απη/ιεο Τκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
o Φαθ. Οξγάλσζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο

Ο αλ. Πξντζηάκελνο Απηνηεινύο
Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
Αμαξιήο Άγγεινο
Γεκνηηθόο Αζηπλνκηθόο ΠΔ β΄

Παξάξηεκα
Φσηνγξαθηθό πιηθό από ηηο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Σπάησλ Αξηέκηδνο ην έηνο 2020
Έιεγρνη Καζαξηόηεηαο

Σπκκεηνρή ζε Γξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

Έιεγρνη Ύδξεπζεο

Έιεγρνη Εώσλ Σπληξνθηάο

Έιεγρνη Υπαίζξηαο Γηαθήκηζεο

Έιεγρνη Κνηλόρξεζησλ Φώξσλ

Έιεγρνη Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο

Δγθαηαιεηκκέλα Ορήκαηα

Μέηξα πξνζηαζίαο δεκόζηαο πγείαο

