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«Απολογιζμός δραζηηριόηηηας Δημοηικής Αζησνομίας έηοσς 2016»

ηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε ππεξεζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ καο, θαηά ην
έηνο 2016, θαη ζηειερσκέλε κε 4 Γεκνηηθνύο Αζηπλνκηθνύο, εθηέιεζε 478 πεξηπνιίεο εθ ησλ νπνίσλ 323
πξσηλέο, 147 απνγεπκαηηλέο θαζώο θαη 8 λπθηεξηλέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ:
 δηεμήγαγε 1154 ειέγρνπο.
 δηελήξγεζε 227 επηδόζεηο δεκνζίσλ εγγξάθσλ (απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ θιπ).
 αληαπνθξίζεθε ζε 223 θαηαγγειίεο πνιηηώλ.
 αληαπνθξίζεθε ζε 222 αηηήκαηα γηα βεβαίσζε γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο θαη’ νίθνλ ιόγσ αδπλακίαο
κεηαθίλεζεο.
 δηελεξγήζεθαλ θαηαζρέζεηο 12 δώσλ ζπληξνθηάο - ζθύισλ γηα κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ επδσίαο,
θαηόπηλ εηζαγγειηθήο εληνιήο.
 δηεθπεξαηώζεθαλ 17 δηθνγξαθίεο κεηά από παξαγγειία ησλ αξκόδησλ εηζαγγειηθώλ αξρώλ ζηα πιαίζηα
ησλ νπνίσλ ιήθζεθαλ ζρεηηθέο αλσκνηί θαηαζέζεηο εγθαινύκελσλ θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο
θαηαζέζεηο καξηύξσλ.
 παξείρε 4 θνξέο ηελ ζπλδξνκή ηεο ζε άιιεο ππεξεζίεο γηα ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηήξεζε κέηξσλ
ηάμεο θιπ.
 δηεμήγαγε 17 απηνςίεο θαηόπηλ αηηήκαηνο άιισλ ππεξεζηώλ.
 ζπκκεηείρε ζε 6 δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
 δηελεξγήζεθαλ 5 ζθξαγίζεηο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.
 δηελεξγήζεθαλ 167 ζεκάλζεηο ζρεηηθά κε εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα θαη νη παξεπόκελεο ελέξγεηεο, από
απηά 37 έρνπλ απνκαθξπλζεί κε ελέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο, 48 έρνπλ απνκαθξπλζεί από ηνπο ηδηνθηήηεο
ηνπο θαη γηα ηα ππόινηπα εθθξεκεί ε απνκάθξπλζε ηνπο.
 επηιήθζεθε ζε 3 πεξηπηώζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο.
Οη δηελεξγεζέληεο έιεγρνη, αθνξνύλ όιεο ηηο αζθνύκελεο από ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία αξκνδηόηεηεο.
Δηδηθόηεξα:










796 Έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ.
147 Έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαζαξηόηεηαο θαη πεξηβάιινληνο
75 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ρξήζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ
47 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηα νηθόζηηα δώα
32 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαηζξίνπ εκπνξίνπ
13 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο
14 έιεγρνη ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
7 έιεγρνη ζε παηδόηνπνπο
10 έιεγρνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε κεηαθηλνύκελεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο
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ρήκα 1: Γξαζηεξηόηεηα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο έηνπο 2016.

1% 1%
1%
1%
3%
4%
ΚΟΚ

6%

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΖΩΑ ΤΝΣΡΟΦΙΑ - ΟΙΚΟΙΣΑ
13%

ΤΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΔΡΕΤΗ
ΚΤΕ
70%

ΠΑΙΔΟΣΟΠΟΙ
ΜΕΣ. ΠΛΗΘ. ΟΜΑΔΕ

ρήκα 2: Γηελεξγεζέληεο έιεγρνη ην έηνο 2016
Αμηνζεκείσηεο ελέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο αθνξνύλ ζηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε 12 ζθύισλ από ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο,
κεηά από ηηο ζρεηηθέο εηζαγγειηθέο εληνιέο, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ επδσίαο
ηνπο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη όηη νη 11 από ηνπο αλσηέξσ δηαβηνύζαλ ζε πνιύ άζρεκεο ζπλζήθεο, ήηαλ
απνζηεσκέλνη θαη 4 ήηαλ ζπλερώο δεκέλνη κε αιπζίδεο πνπ δελ μεπεξλνύζαλ ην 1κ. ε ζπλδπαζκό κε ηελ αθαίξεζε
ησλ δώσλ επηβιήζεθαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη νη πξνβιεπόκελεο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, ε
άκεζε θαη έγθαηξε επέκβαζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε κεγάινπ όγθνπ ιεγκέλσλ θαξκαθεπηηθώλ
ζθεπαζκάησλ πνπ είραλ απνξξηθζεί ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ θαη ε ελεκέξσζε όισλ ησλ αξκόδησλ αξρώλ
θαη ε ζπλαθόινπζε απνκάθξπλζε ηνπο κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ θαζώο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.

Ιδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα ην γεγνλόο όηη δηαπηζηώζεθε άλεπ αδείαο αξκόδηαο αξρήο θαηάιεςε
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ αηγηαινύ ζπλνιηθήο έθηαζεο 4.297 ηκ. θαζώο θαη άλεπ αδείαο αξκόδηαο αξρήο
θαηάιεςε ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 1065 ηκ. Πεξαηηέξσ θαη εηδηθά γηα ηνλ έιεγρν ησλ

δηαηάμεσλ πεξί ππαηζξίνπ εκπνξίνπ δηελεξγήζεθαλ ζπλερήο έιεγρνη κε απνηέιεζκα ηελ θαηάζρεζε θαη ζπλαθόινπζε
θαηαζηξνθή κεγάισλ πνζνηήησλ πξντόλησλ πνπ δηαθηλνύληαη παξάλνκα ζηελ αγνξά.
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝ ΕΙΔΟΣ
CD απομιμήςεισ
DVD απομιμήςεισ
Γυαλιά Ηλίου απομιμήςεισ
Ζεφγη υποδήματα απομίμηςη Adidas

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
32
149
187
211

Ζεφγη υποδήματα απομίμηςη ΝΙΚΕ
93
Θήκεσ κιν. Σηλεφώνων
412
Βραχιόλια
450
κουλαρίκια
300
Πίλαθαο 1. Δλδεηθηηθή αλαθνξά θαηαζρεζέλησλ πξντόλησλ έηνπο 2016

πλέπεηα ησλ δηεμαρζέλησλ ειέγρσλ από ηελ ππεξεζία καο, ζπληάρζεθαλ 33 δηθνγξαθίεο γηα πνηληθέο
παξαβάζεηο αξκνδηόηεηαο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη δηαβηβάζηεθαλ αξκνδίσο γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο
δίσμεο ελώ ελεκεξώζεθαλ θαη όιεο νη ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο.
ρεηηθά κε ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ αθνξνύλ ειέγρνπο, ζεκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ, πξνζσπηθό ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο επηβιέπεη ηελ νκαιή θαη αζθαιή πξνζέιεπζε
καζεηώλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ έγθπξε θαη αλεκπόδηζηε πξνζέιεπζε ησλ ζρνιηθώλ
ιεσθνξείσλ. Αθόκε όξγαλα ηηο ππεξεζίαο καο εληόπηζαλ ειηθησκέλν ακλήκνλ άηνκν πνπ έρξεδε βνήζεηαο θαη
κεξίκλεζαλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ ζηελ θαηνηθία ηνπ θαη ελεκέξσζε ησλ ζπγγελώλ ηνπ, ζε εκέξα κάιηζηα
κε πνιύ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πεξαηηέξσ πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο έιαβε κέξνο ζηηο εζεινληηθέο αηκνδνζίεο
πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Αθόκε ζεκαληηθόηαηε ήηαλ ε ζπλδξνκή ηεο ππεξεζίαο
θαηά ηελ δηεμαγσγή πνδειαηνδξνκηώλ, αγώλσλ δξόκνπ θαη ινηπώλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηνξγαλώζεθαλ
από ηνλ Αζιεηηθό Οξγαληζκό. Δπίζεο ειήθζεζαλ κέηξα ηξνραίαο θαζώο θαη κέηξα ηάμεο θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ
παξειάζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ ενξηαζκώλ γηα ηηο δύν εζληθέο επεηείνπο. Σέινο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη κε δεδνκέλε ηελ ππνζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδεηαη
θαζώο θαη ζρεηηθή εθαξκνγή εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα θηλεηά ηειέθσλα.

Δηθόλα 1: Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πάησλ Αξηέκηδνο.

Γηα ην 2017 νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζα είλαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ:







Σεο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο
Σεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαιίαο – αηγηαινύ
Σεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο, κε έκθαζε ζηελ αληηθνηλσληθή (ζέζεηο ΑΜΔΑ, ξάκπεο)
Σσλ δηαηάμεσλ γηα ηα δώα ζπληξνθηάο
Σνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ
Σεο ιεηηνπξγίαο Παηδόηνπσλ

Σέινο 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
Παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε γλώζε. Σν Γξαθείν Σερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζην νπνίν

θνηλνπνηείηαη ην παξόλ παξαθαιείηαη όπσο κεξηκλήζεη γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
ζην ζύλδεζκν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.

Δζση. Γηαλνκή

1. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο,
Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο, Σκήκα
Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο,
Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο, Γξαθείν
Σερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληώλ
2. Απη/ιεο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
o Φαθ. Οξγάλσζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
ΑΞΑΡΛΗ ΑΓΓΔΛΟ
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΠΔ Β΄

Παξάξηεκα
Φσηνγξαθηθό πιηθό από ηηο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πάησλ Αξηέκηδνο ην έηνο 2016

