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Τμήμα Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων και Τομέα Ελεγχόμενης
Στάθμευσης
Αρμοδιότητες:
Το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Τομέα Ελεγχόμενης Στάθμευσης:

Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην ελεγχόμενη
στάθμευση στους καθορισμένους χώρους του δήμου (δρόμοι, δημοτικοί χώροι, μισθωμένα
οικόπεδα) και την επιβολή των διοικητικών μέτρων του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την
παράνομη στάθμευση οχημάτων στου χώρους αυτούς.
Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των
παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και
κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων
αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής
περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και, γενικότερα, την τήρηση των κανόνων που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις για την
αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων,
επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για
τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης,
εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο Δήμος, εκτός από τις περιπτώσεις
εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.
Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και
επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί ο Δήμος.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από το Δήμο χώρους
προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
Συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας.
Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση
διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει
έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης
μόνιμης κατοικίας.
Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου.
Είναι αρμόδιο για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, σε συνεργασία με το
Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου και το Τμήμα Καθαριότητας, για την προστασία των
κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση
των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των
οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών
και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των
υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και
βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των
διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων
υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται μέσω των εκθέσεων ελέγχου την
επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία.
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