
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/2/2011 ΕΩΣ 31/12/2011 
 

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

 

 έχουν διενεργηθεί 492 έλεγχοι 

 έχουν  συνταχθεί 302 εκθέσεις ελέγχου 

 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ  

 

Έχουν διενεργηθεί 152 έλεγχοι και συνταχθεί έγγραφα προς αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 

 

 έχουν διενεργηθεί 73 έλεγχοι 

 έχουν βεβαιωθεί 13 πράξεις παράβασης 

 έχουν συνταθεί 69 πρωτόκολλα κατάσχεσης 

 

Κατασχεμένα είδη : 2.000 τεμάχια ( γυαλιά, παιγνίδια, πίνακες, ρολόγια , venting balls κ.λ.π )  

                                   147 κιλά αγροτικών προϊόντων και προϊόντων εστίασης 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

 

 έχουν διενεργηθεί 89 έλεγχοι και αντίστοιχοι επανέλεγχοι ( σταυλισμούς, οικόσιτα, ζώα 

συντροφιάς, εναπόθεση μπαζών-λάστιχων, ρίψη υδάτων, κ.λ.π. ) 

  έχουν επιβληθεί 17 πρόστιμα 

 

ΚΟΚ: 

 

Έχουν συνταχθεί 1.105 βεβαιώσεις παράβασης  

 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 

 

 Διαδικασία χαρακτηρισμού σε  77 περιπτώσεις οχημάτων μετά από έλεγχο της υπηρεσίας. 

 Έχουν συνταθεί και διαβιβαστεί έγγραφα προς ιδιοκτήτες, οικεία Αστυν. Τμήματα, 

Κ.Ε.Π.Υ.Ο , Υπουργείο Μεταφορών και τέλος στην Εταιρία συλλογής ( Καθέρης )  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 

 

Έχουν υλοποιηθεί 

99 αποφάσεις σφραγίσεων Αντιδημάρχου κ. Φιλιππάκη Κων/νου καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 34 αποφάσεις αποσφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 

24 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σφραγίσεις καταστημάτων επιχειρήσεων 

μοτοποδηλάτων. 

5 αποφάσεις Δ..Σ. για ανάκληση αποφάσεων σφραγίσεων. 

10 αποφάσεις Αντιδήμαρχου για αναστολή σφραγίσεων από Διοικητικό Πρωτοδικείο 



 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

 

Έχουν διενεργηθεί 80 αυτοψίες για βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και έχουν συνταχθεί αντίστοιχα 

έγγραφα προς αρμόδιο γραφείο Δήμου 

 

 

 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ: 

 

Έχουν διενεργηθεί 

 Επιδόσεις για όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής 

επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, του Λιμ. Δημ. Ταμείου. 

 300 επιδόσεις βεβαιωτικών καταλόγων της Οικονομικής Υπηρεσίας, 4 για υπαίθριο 

εμπόριο. 

 100 επιδόσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας.  

 52 επιδόσεις άλλων υπηρεσιών ( Ειρηνοδικείου, Ελεγχ. Συνέδριου, Ν.Α.Τ. κ.λ.π. ). 

 11 επιδόσεις Γραφείου Αλλοδαπών. 

 220 επιδόσεις εγγράφων προς ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειον. ενδιαφ. και προς Α. Τ. για 

επιβολή διοικητικών ποινών. 

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ: 

 

 έχουν διενεργηθεί 466 έλεγχοι 

 έχουν υποβληθεί 47 αναφορές προς Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 

 

 έχουν διενεργηθεί αυτοψίες για 46 καταγγελίες που αφορούν καταπάτηση - φθορά 

δημοτικής περιουσίας  

 ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ( Νομική, Τεχνική και Οικονομική υπηρεσίας ) 

για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ( 3 περιπτώσεις )  

 εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ( 4 περιπτώσεις ) 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
 

έχουν συνταχθεί και διαβιβαστεί 

α) 246  έγγραφα σε αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

β) 240  έγγραφα σε υπηρεσίες και ιδιώτες 

 

 

 

 

 

 

 



Επίσης έχει γίνει καταγραφή εντός διοικητικών ορίων του Δήμου για : 

 

1. Τοποθέτηση και επανατοποθέτηση σήμανσης 

2. Κατεστραμμένες προστατευτικές μπάρες 

3. Λακκούβες και σχάρες ομβρίων 

4. Σταυλισμούς 

5. Κατεστραμμένα πεζοδρόμια στην παραλιακή οδό της Δημ. Ενοτ. Γουβών 

6. Διαβάσεις 

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 55 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 5 ανακλήσεις άδειών ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω παύσης λειτουργίας τους. 

 152 εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα του Δήμου. 

 161 θεωρήσεις βιβλίων καπνίσματος κατ/των υγ/κού ενδ/ντος. 

 22 έγγραφα εσωτερικής επικοινωνίας , για αυτεπάγγελτη αναζήτηση Δημοτικής 

Ενημερότητας, που αφορούν 30 άτομα. 

 17 έγγραφα αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικών μητρώων, που αφορούν το σύνολο 38 

ατόμων. 

 36 χορηγήσεις διαφόρων βεβαιώσεων. 

 7 αποφάσεις για άδειες εκμίσθωσης περιπτέρων και 2 αποφάσεις για ανάκληση αδειών 

περιπτέρων. 

 18 αυτοψίες της Επιτροπής Καταστημάτων που αφορούν 65 καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος – επιχειρήσεις. 

 18 ερωτήματα προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας. 

 99 αποφάσεις σφραγίσεων Αντιδημάρχου κ. Φιλιππάκη Κων/νου και 34 αποφάσεις 

αποσφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – επιχειρήσεων. 

 24 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σφραγίσεις καταστημάτων 

επιχειρήσεων μοτοποδηλάτων και 5 αποφάσεις Δ..Σ. για ανάκληση αποφάσεων σφραγίσεων 

και 10 αποφάσεις Αντιδήμαρχου για αναστολή σφραγίσεων από Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

 430 εξερχόμενα έγγραφα προς διάφορες υπηρεσίες. 

 Καταγραφή και Αρχειοθέτηση 583 φακέλων καταστημάτων πρώην Δήμου Γουβών και 33 

φακέλων καταστημάτων πρώην Δήμου Επισκοπής. 

 

 


