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Εισαγωγέ
Σο Πρόγραμμα «ΚαλλικρΫτης» (Ν.3852/2010) επιχεήρησε να
ανασχεδιΫσει τα επήπεδα διακυβάρνησης, με την ήδρυση ενός νάου
ανεξΫρτητου θεσμού σε δημοτικό και περιφερειακό επήπεδο,
λαμβΫνοντας υπ’ όψιν τις καλύτερες πρακτικάς διεθνώς. Ειδικότερα,
εισέχθη άνας νάος θεσμός διαμεσολΫβησης που σε επήπεδο Δέμων
ονομΫζεται «υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης» (Ϋρθρο
77), ενώ στις Περιφάρειες «Περιφερειακός υμπαραστΫτης του Πολήτη
και της Επιχεήρησης» (Ϋρθρο 179). Οι Δέμοι με πληθυσμό Ϋνω των
20.000 κατοήκων, μπορούν να επιλάξουν άνα πρόσωπο εγνωσμάνου
κύρους και εμπειρήας, το οποήο συγκεντρώνει τα 2/3 των ψέφων των
μελών του Δημοτικού υμβουλήου. Αντήστοιχα, οι Περιφάρειες με την
ήδια πλειοψηφήα μπορούν να επιλάξουν τον Περιφερειακό
υμπαραστΫτη.
Σην πρώτη τετραετήα εισαγωγές του θεσμού στην Σοπικέ
Αυτοδιοήκηση (2011-2014), παρΫ τις διαδοχικάς ψηφοφορήες που
πραγματοποιέθηκαν, δεν κατάστη δυνατέ η εκλογέ προσώπου κοινές
αποδοχές στην πόλη μας. Σον ΥεβρουΫριο του 2015, το Δημοτικό
υμβούλιο του Δέμου ΠερΫματος, κατόπιν μυστικές ψηφοφορήας,
ενεργοποήησε την ανεξΫρτητη αρχέ με την αυξημάνη πλειοψηφήα των
2/3 των μελών του. ΚατΫ τη διΫρκεια των τεσσΫρων αυτών ετών
λειτουργήας του θεσμού στην πόλη, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και
της Επιχεήρησης υποδάχθηκε καταγγελήες που αφορούν σχεδόν όλες
τις υπηρεσήες του Δέμου ΠερΫματος, ιδιαήτερα εκεήνες με τις οποήες
οι πολήτες και οι επιχειρέσεις άρχονται σε καθημερινέ επαφέ. κοπός
του υμπαραστΫτη εήναι να διευκολύνει την επήλυση διαφορών, οι
οποήες προκύπτουν κατΫ τη διΫρκεια της επαφές του πολήτη με τις
υπηρεσήες του Δέμου.
Η διαμεσολΫβηση του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
άχει 4 βασικΫ στΫδια:
Ση λέψη της καταγγελήας
Σην επικοινωνήα με την καταγγελλόμενη πλευρΫ
Σην ανταπόκριση της καταγγελλόμενης πλευρΫς
Σην ενημάρωση του καταγγάλλοντος για την άκβαση της
υπόθεσης
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Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης διερευνΫ
υποθάσεις που αναφάρονται σε διοικητικάς παρατυπήες, Ϋδικη
μεταχεήριση, παρΫλειψη οφειλόμενης απΫντησης, Ϋρνηση παροχές
υπηρεσιών, αδικαιολόγητη καθυστάρηση, καθώς και Ϋρνηση
πρόσβασης σε φυλασσόμενα άγγραφα. Τπενθυμήζεται δε, πως ο
υμπαραστΫτης δεν εήναι αρμόδιος για την παροχέ νομικών,
οικονομικών έ τεχνικών συμβουλών, για ιδιωτικάς διαφοράς, για
υποθάσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως και για
πρΫξεις δικαστικών αρχών.
Εήναι γεγονός, πως η διαδικασήα της διαμεσολΫβησης δεν
ολοκληρώνεται σε μήα καθορισμάνη ημερομηνήα μετΫ την καταγγελήα
του δημότη έ της επιχεήρησης. ΚατΫ τη διΫρκεια της διερεύνησης
σύνθετων υποθάσεων ανακύπτουν νάα στοιχεήα, διεξΫγονται
συζητέσεις με αιρετΫ και υπηρεσιακΫ στελάχη, γήνεται ερμηνεήα των
διατΫξεων, αναζητέσεις αρχεήων, ενημάρωση δημοτικών συμβούλων,
καθώς και συσκάψεις με το θιγόμενο πολήτη. Ο υμπαραστΫτης
οφεήλει να διατηρεή ανοιχτό δήαυλο επικοινωνήας με τις
καταγγελλόμενες υπηρεσήες, αλλΫ και με τα όργανα του Δέμου.
ΠαρΫλληλα με τους δημότες και τις επιχειρέσεις που επάλεξαν την
οδό της άγγραφης καταγγελήας, δεκΫδες συμπολήτες μας προτήμησαν
να διατυπώσουν εήτε εκ του συστΫδην εήτε τηλεφωνικΫ,
ανωνυμοποιημάνα τις αναφοράς τους, επιδιώκοντας την ανταπόκριση
των υπηρεσιών χωρής να γνωστοποιούν την ταυτότητΫ τους. ΠαρΫ το
γεγονός πως δεν ενθαρρύνεται αυτέ η πρακτικέ, άγινε προσπΫθεια
ακόμα και με αυτόν τον τρόπο να επιλυθούν προβλέματα που
ταλανήζουν τους δημότες.
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Α. Η ευρωπαϊκέ εμπειρήα και η ελληνικέ
πραγματικότητα
Η βασικέ αποστολέ του θεσμού σχετήζεται με την διερεύνηση
καταγγελιών Ϋμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρέσεων αναφορικΫ
με υποθάσεις κακοδιοήκησης των υπηρεσιών των Δέμων έ των
Περιφερειών, των νομικών προσώπων, καθώς και των επιχειρέσεών
τους. Η αιτιολογικέ άκθεση του «ΚαλλικρΫτη», σχετικΫ με το Ϋρθρο
77, επισημαήνει πως ο θεσμός του υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης άχει ως αποστολέ να καταπολεμΫ άγκαιρα την
κακοδιοήκηση, όταν και όπου αυτέ παρουσιΫζεται. Επιπλάον,
διασφαλήζει τη διαφΫνεια των διαδικασιών, την ισότιμη πρόσβαση των
πολιτών σε κΫθε υπηρεσήα και διαμεσολαβεή διερευνώντας διεξοδικΫ
την κΫθε υπόθεση, γεγονός που αντικειμενικΫ συμβΫλλει στην
αποσυμφόρηση των αιρετών οργΫνων του Δέμου από τη συσσώρευση
αιτημΫτων και παραπόνων. Σάλος, ο υμπαραστΫτης υποχρεούται να
συντΫσσει ετέσια άκθεση, η οποήα παρουσιΫζεται και συζητεήται σε
ειδικέ δημόσια συνεδρήαση του δημοτικού συμβουλήου για τον
απολογισμό της δημοτικές αρχές.
την αιτιολογικέ άκθεση του Νόμου γήνεται αναφορΫ στη «Λευκέ
Βήβλο για την Πολυεπήπεδη Διακυβάρνηση», η οποήα υιοθετέθηκε από
την Ολομάλεια της Επιτροπές των Περιφερειών στις 17 Ιουνήου του
2009 και καλεή τα κρΫτη-μάλη της Ευρωπαϊκές Ένωσης να
ενεργοποιέσουν ανεξΫρτητους θεσμούς σε τοπικό επήπεδο για την
αποτελεσματικέ αντιμετώπιση της κακοδιοήκησης. Αξήζει να
σημειωθεή πως ο Ευρωπαϊκός ΦΫρτης Σοπικές Αυτονομήας, ο οποήος
κυρώθηκε με το νόμο 1850/1989, υποστηρήζει το δικαήωμα της
συμμετοχές των πολιτών στη διαχεήριση των δημόσιων υποθάσεων,
ενώ με τη συνθέκη του ΜΫαστριχτ υιοθετέθηκαν οι αρχάς της
εγγύτητας και της επικουρικότητας, οι οποήες επιβΫλλουν να
λαμβΫνονται οι αποφΫσεις σε τοπικό επήπεδο. Εήναι αξιοσημεήωτο πως
το Κογκράσο Σοπικών και Περιφερειακών Αρχών του υμβουλήου της
Ευρώπης αποτιμΫ θετικΫ τη θάσπιση του «ΚαλλικρΫτη», καθώς θεωρεή
πως συμβΫλλει στην αύξηση των τοπικών αρμοδιοτέτων, της
διαφΫνειας και της λογοδοσήας των τοπικών αρχών.
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Σα ψηφήσματα και οι κατευθυντέριες γραμμάς, που άχει εκδώσει το
υμβούλιο της Ευρώπης διΫ μάσου των οργΫνων του τις τελευταήες
δεκαετήες, επιτελούν το ρόλο μιας εξαιρετικΫ σημαντικές
παρακαταθέκης και πηγές άμπνευσης προς τους νομοθάτες και τις
διοικέσεις όλων των κρατών μελών στο πεδήο της καλές
διακυβάρνησης με την ενήσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Ση
δεκαετήα του 1970 εκκήνησε η εξάταση του ενδεχομάνου ορισμού από
τα κρΫτη μάλη ενός υνηγόρου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επήπεδο, άπειτα από προτροπέ της Κοινοβουλευτικές υνάλευσης του
υμβουλήου της Ευρώπης. Ψστόσο, χρειΫστηκε να φτΫσει το άτος 1985
προκειμάνου η Επιτροπέ Τπουργών να καλάσει τα κρΫτη να
προχωρέσουν σε διορισμό υνηγόρου σε επήπεδο κεντρικές,
περιφερειακών και δημοτικών διοικέσεων. ΠαρΫλληλα, το ήδιο άτος με
το Χέφισμα (85) σχετικΫ με την συνεργασήα των υνηγόρων μεταξύ
τους, καθώς και μεταξύ εκεήνων και του υμβουλήου της Ευρώπης,
ορήζεται η υποχράωση πραγματοποήησης πλέρους ενημάρωσης προς
αυτούς σε σχάση με τη νομολογήα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρήου
ΔικαιωμΫτων του Ανθρώπου. Παρατηρεήται με αυτόν τον τρόπο μήα
προσπΫθεια άμμεσης σύνδεσης και επιρροές της λειτουργήας των
Ombudsman από τους μηχανισμούς προΫσπισης των ανθρωπήνων
δικαιωμΫτων που εδρεύουν στο τρασβούργο.
Η κρισιμότητα του διορισμού τοπικών υνηγόρων εήναι εμφανές και
στο Χέφισμα 80 του Κογκράσου Σοπικών και Περιφερειακών Αρχών
το 1999, όπου καθορήζονται οι αρχάς που οφεήλουν να διάπουν τη
λειτουργήα του Ombudsman, με το Ϋρθρο 7 να αναφάρει
χαρακτηριστικΫ πως «η εγγύτητα μεταξύ του υνηγόρου και των
πολιτών αποφάρει προφανέ πλεονεκτέματα στους πολήτες»,
προτράποντας στον διορισμό Δημοτικών υνηγόρων.
Ο θεσμός της τοπικές διαμεσολΫβησης άχει μια αξιόλογη προϊστορήα
σε χώρες της Ευρώπης, γεγονός που αναμφήλεκτα διαδραμΫτισε
σημαντικό ρόλο στην θάσπισέ του στην ΕλλΫδα μάσω του
ΠρογρΫμματος «ΚαλλικρΫτης». την Βουλγαρήα το δημοτικό
συμβούλιο της όφιας αποφΫσισε το 2001 την ήδρυση του Δημοτικού
Μεσολαβητέ για το κοινό και ψέφισε τον κανονισμό λειτουργήας και
αρμοδιοτέτων του. ΑρχικΫ, ο θεσμός ιδρύθηκε με απόφαση του
δημοτικού συμβουλήου, αναμάνοντας την νομοθετικέ του επικύρωση
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από το Κοινοβούλιο, που τελικΫ έλθε το 2004. O θεσμός λειτουργεή
έδη σε πΫνω από 10 πόλεις της Βουλγαρήας.
ε πόλεις της Ολλανδήας ο θεσμός λειτουργεή με πολύ καλέ
διαδικτυακέ παρουσήα. Για παρΫδειγμα, ο υνέγορος του Δημότη στο
Άμστερνταμ (με αρμοδιότητα και για Ϋλλες ολλανδικάς κοινότητες),
καλεή τους δημότες να υποβΫλλουν την καταγγελήα τους διαδικτυακΫ
και δημοσιεύει τα πορήσματα στην ιστοσελήδα του, φυσικΫ με
απΫλειψη των προσωπικών δεδομάνων. την Ιταλήα, σε κΫθε
περιφάρεια, πόλη και περιοχέ υπΫρχουν τοπικοή μεσολαβητάς
διοήκησης, οι Difensori civici regionali. Δεν υπΫρχει, όμως, υνέγορος
του Πολήτη σε εθνικό επήπεδο. Σάλος, στην Αγγλήα υπΫρχει ο
αντήστοιχος θεσμός του Local Gonvernment Ombudsman. ΜεγΫλες
πόλεις υπΫγονται στην διαμεσολαβητικέ αρμοδιότητα τριών
προσώπων-ombudspersons. Δεν υπΫρχει δηλαδέ εκεή άνας
«υμπαραστΫτης» για κΫθε πόλη, αλλΫ μια επιτροπέ με αρμοδιότητα
διαμεσολΫβησης για δημοτικΫ - περιφερειακΫ θάματα.
Αναμφήβολα, η λειτουργήα του υμπαραστΫτη του Δημότη/Πολήτη και
της Επιχεήρησης θεωρέθηκε από το νομοθάτη ως άνα «παρΫθυρο
ευκαιρήας» προκειμάνου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργήες σε
τοπικό επήπεδο, καθώς και για να αποκατασταθούν οι σχάσεις
εμπιστοσύνης μεταξύ δημοτών, επιχειρέσεων, αιρετών και
υπηρεσιακών παραγόντων. κοπός του «ΚαλλικρΫτη» έταν να
διασφαλιστεή η ταχεήα επήλυση των διαφορών, ιδιαήτερα από τη στιγμέ
που οι Δέμοι και οι Περιφάρειες άχουν στα συρτΫρια τους πλέθος
εγγρΫφων τα οποήα δεν εξετΫζονται εγκαήρως. Επιπρόσθετα, εήναι
γεγονός πως η απονομέ της δικαιοσύνης καθυστερεή υπερβολικΫ, με
αποτάλεσμα την καταδήκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό
Δικαστέριο Ανθρωπήνων ΔικαιωμΫτων για παραβήαση του Ϋρθρου 6
της ύμβασης. Σην ήδια στιγμέ, ο Γενικός Επιθεωρητές Δημόσιας
Διοήκησης στην Ετέσια Έκθεσέ του το 2014 κατάγραψε άνα μεγΫλο
ποσοστό κακοδιοήκησης, το οποήο σαφώς συνδάεται και με το πλέθος
των αρμοδιοτέτων που μεταφάρθηκε από την κεντρικέ εξουσήα στους
Οργανισμούς Σοπικές Αυτοδιοήκησης, χωρής να υπΫρχει ανΫλογη
υποδομέ για την εξυπηράτηση των πολιτών. υνεπώς, ο νομοθάτης
οραματήστηκε τη λειτουργήα ενός θεσμού που θα κινεήται στο πλαήσιο
της τέρησης των αρχών της αντικειμενικότητας, της ήσης
μεταχεήρισης και της προστασήας των προσωπικών δεδομάνων, όταν οι
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πολήτες συνειδητοποιούν πως άνα θεσμικό έ διοικητικό όργανο
παραβιΫζει τα δικαιώματΫ τους. ΜΫλιστα, η θάση του Δημοτικού και
Περιφερειακού υμπαραστΫτη δεν εντΫσσεται στην τυπικέ ιεραρχικέ
διΫρθρωση των Ο.Σ.Α., αφού για να ενεργοποιηθεή απαιτεήται
υποχρεωτικΫ μήα ειδικέ πλειοψηφήα των 2/3, γεγονός που διασφαλήζει
την ανεξαρτησήα και την πολιτικέ ουδετερότητα του θεσμού.
Από την ήδρυση του θεσμού άως σέμερα ο υμπαραστΫτης του Δημότη
και της Επιχεήρησης δεν άτυχε της αναμενόμενης αποδοχές από τους
δημοτικούς συμβούλους, γεγονός που οδέγησε σε σκάψεις ακόμα και
για την κατΫργησέ του από την Κεντρικέ Ένωση ΔημΫρχων ΕλλΫδος.
Μόνο οι Δέμοι Ϋνω των 20.000 κατοήκων άχουν τη δυνατότητα βΫσει
νόμου να εκλάξουν υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης.
Πιο συγκεκριμάνα, από τους 325 Δέμους, οι 161 άχουν δικαήωμα
εκλογές. ΚατΫ την πρώτη περήοδο εφαρμογές του «ΚαλλικρΫτη»
(2011-2014), ο θεσμός δεν άτυχε ευρεήας αποδοχές, αφού μόλις 30
Δέμοι εξάλεξαν υμπαραστΫτη, ενώ ολοκλέρωσαν τη θητεήα τους
παραμάνοντας στις θάσεις τους άως τις 31/08/2014 οι 15.
ΚατΫ την τράχουσα θητεήα (2014-2019) άχουν προκηρύξει τη θάση του
υμπαραστΫτη 86 Δέμοι, εκ των οποήων μόλις οι 33 κατΫφεραν να
ενεργοποιέσουν το θεσμό, ενώ τα δημοτικΫ συμβούλια 53 Δέμων δεν
κατάληξαν σε πρόσωπο κοινές αποδοχές. Αξιοσημεήωτο εήναι το
γεγονός ότι 75 Δέμοι δεν άχουν προβεή σε διαδικασήες για την εκλογέ
του υμπαραστΫτη. Σα δημοσιευμάνα στοιχεήα προκύπτουν με βΫση τα
δεδομάνα του ΠρογρΫμματος «Διαύγεια» και των επήσημων
ιστοσελήδων των Δέμων της χώρας. Οι 33 Δέμοι που εξάλεξαν
υμπαραστΫτη εήναι οι ακόλουθοι: Θεσσαλονήκης, Ιωαννιτών,
Αχαρνών, Κορδελιού-Ευόσμου, Καλλιθάας, Παύλου ΜελΫ, Αγρινήου,
Ηλιούπολης, Αλεξανδρούπολης, ΚοζΫνης, ΖωγρΫφου, ΚαλαμΫτας,
ΞΫνθης, Πάλλας, Γαλατσήου, ΔρΫμας, Αμπελοκέπων-Μενεμάνης,
ΒΫρης-Βούλας-Βουλιαγμάνης,
Σρήπολης,
ΠαπΫγου-Φολαργού,
Θηβαήων, Ψρωπού, πΫτων-Αρτάμιδος, Ϋμου, Υλώρινας, Ηλήδας,
αρωνικού, ΠερΫματος, Μαλεβιζήου, ύρου-Ερμούπολης, Πηνειού,
Ραφένας-Πικερμήου, και κύδρας.
Αντήθετα, οι περισσότερες Περιφάρειες (7 στις 13) κατΫφεραν να
επιλάξουν Περιφερειακό υμπαραστΫτη. Ειδικότερα, ο θεσμός σε
περιφερειακό επήπεδο άχει ενεργοποιηθεή στην Περιφάρεια Αττικές,
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στην Περιφάρεια Δυτικές ΕλλΫδας, στην Περιφάρεια Δυτικές
Μακεδονήας, στην Περιφάρεια Ηπεήρου, στην Περιφάρεια Ιονήων
Νέσων, στην Περιφάρεια Νοτήου Αιγαήου, καθώς και στην Περιφάρεια
Πελοποννέσου. Ψστόσο, το γεγονός πως απαιτεήται η ειδικέ
πλειοψηφήα των 2/3 προκειμάνου ο υμπαραστΫτης να αποτελεή
πρόσωπο κοινές αποδοχές υπέρξε ανασταλτικός παρΫγοντας, γι’ αυτό
και αποφασήστηκε στο Πρόγραμμα «Κλεισθάνης» να μεταβληθεή η
διαδικασήα εκλογές του, χωρής όμως να αλλΫζουν επή της ουσήας οι
αρμοδιότητάς του, όπως αποφασήστηκε για τον Δημοτικό
Διαμεσολαβητέ.
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Β. Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισήου: Από τον
«ΚαλλικρΫτη» και τον «Κλεισθάνη» στις ρυθμήσεις
του Αυγούστου του 2019
τις 28 Υεβρουαρήου 2017 εκδόθηκε από την «Επιτροπέ για την
Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισήου της Σοπικές Αυτοδιοήκησης» του
Τπουργεήου Εσωτερικών η «Πρόταση αναθεώρησης του θεσμικού
πλαισήου της Σοπικές Αυτοδιοήκησης». Η εν λόγω επιτροπέ
συνεστέθη με το Ϋρθρο 5 του Ν. 4368/2016, ενώ η συγκρότησέ της
άγινε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19976/9.6.2016 (ΥΕΚ ΤΟΔΔ
318/17.6.2016) απόφαση του τότε Τπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικές Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλέ. Η
Επιτροπέ ορήστηκε ως 27μελές, με πρόεδρο τον Γενικό Γραμματάα του
Τπουργεήου Εσωτερικών, κ. Κώστα ΠουλΫκη.
Η Επιτροπέ κατΫ τη διαδικασήα εξάτασης της λειτουργήας του θεσμού
κατάληξε στο συμπάρασμα πως ο υμπαραστΫτης του Δημότη
λειτουργεή σε λιγότερο του 1/5 των υπόχρεων Δέμων, τη στιγμέ που η
πλειοψηφήα των υπόχρεων Δέμων, εήτε δεν άχει καν εκκινέσει τη
διαδικασήα εήτε η διαδικασήα απάβη Ϋκαρπη. ΜΫλιστα, οι
παρατηρέσεις της Επιτροπές υιοθετέθηκαν πλέρως στην Αιτιολογικέ
Έκθεση του «Κλεισθάνη». Αναλυτικότερα, για την αδρανοποήηση του
θεσμού και τη μη προσδοκώμενη ανταπόκριση άχουν συντελάσει κατΫ
την Ϋποψη της Επιτροπές:
Ο τρόπος επιλογές: η νομοθετικέ πρόβλεψη της αυξημάνης
πλειοψηφήας των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού
συμβουλήου για την επιλογέ συμπαραστΫτη
Σο γεγονός ότι κΫποιοι αιρετοή δε θάλουν την ύπαρξη του
θεσμού από τη στιγμέ που δεν εκκινούν τη διαδικασήα
Η μη αναγνώριση και ανΫδειξη του θεσμού ως κΫτι καινούριου
που χρειΫζεται την προσοχέ όλων
Η άλλειψη ενημάρωσης του πολήτη για το θεσμό
Η σύγχυση του υμπαραστΫτη του Δημότη με το υνέγορο του
Πολήτη και η επικΫλυψη των αρμοδιοτέτων τους
Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισήου έρθε με το Πρόγραμμα
«Κλεισθάνης», όπου αλλΫζει η διαδικασήα επιλογές, περιγρΫφεται μήα
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διαφορετικέ οργανωτικέ δομέ, προσδιορήζονται αναλυτικότερα οι
αρμοδιότητάς
του,
ενώ
περιγρΫφεται
η
συνεργασήα
και
αλληλοσυμπλέρωση μεταξύ του υμπαραστΫτη και του υνηγόρου του
Πολήτη, ώστε να αποτράπεται η αλληλοεπικΫλυψη των θεσμών αυτών.
Αναλυτικότερα, η μεταβολέ του θεσμού του υμπαραστΫτη σε
Δημοτικό Διαμεσολαβητέ καθορήστηκε με βΫση τα παρακΫτω:
α. Καθ' ύλην πεδήο αρμοδιότητας: Ο Δημοτικός Διαμεσολαβητές
παρεμβαήνει στο σύνολο των αρμοδιοτέτων και της εν γάνει δρΫσης
του οικεήου/των οικεήων ΟΣΑ.
β.
ΚατΫ
τόπον
αρμοδιότητα:
υγκροτεήται
ο
Δημοτικός
Διαμεσολαβητές ανΫ Νομό, με αρμοδιότητα σε όλους τους
πρωτοβΫθμιους ΟΣΑ του Νομού. ΕιδικΫ στην Αττικέ, ο Δημοτικός
Διαμεσολαβητές θα επιλάγεται ανΫ Περιφερειακέ Ενότητα (50+8).
γ. Προσόντα: ε αντήθεση με το Πρόγραμμα «ΚαλλικρΫτης»
θεσπήστηκαν κΫποια τυπικΫ προσόντα, όπως ενδεικτικΫ η κατοχέ
πτυχήου νομικών, πολιτικών, διοικητικών έ οικονομικών επιστημών,
καθώς και πενταετές προϋπηρεσήα.
δ. Διαδικασήα επιλογές: Οι εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλήων
του νομού στην οικεήα Περιφερειακέ Ένωση Δέμων (Π.Ε.Δ.), πλην
του ΔημΫρχου και το σύνολο των μελών των Προεδρεήων των
δημοτικών συμβουλήων του οικεήου νομού συνιστούν το αρμόδιο για
την επιλογέ Δημοτικού Διαμεσολαβητέ εκλεκτορικό σώμα. ΜετΫ την
ακρόαση των υποψηφήων, διεξΫγεται μυστικέ ψηφοφορήα για την
εκλογέ του Δημοτικού Διαμεσολαβητέ.
ε. Εκπαήδευση του Δημοτικού Διαμεσολαβητέ: Πριν από την ανΫληψη
των καθηκόντων του, ο Δημοτικός Διαμεσολαβητές υποχρεούται να
ολοκληρώσει επιτυχώς κύκλο εντατικές εκπαήδευσης μάγιστης
διΫρκειας δεκαπάντε (15) ημερών, που διοργανώνεται από τον
υνέγορο του Πολήτη, σε συνεργασήα με το Τπουργεήο Εσωτερικών,
την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και το ΕΚΔΔΑ.

12

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

Νάες ρυθμήσεις (Ν. 4623/2019): Άρθρο 07 – υμπαραστΫτης του Δημότη
και Περιφερειακός υμπαραστΫτης του πολήτη και της επιχεήρησης
1. Σα Ϋρθρα 152 άως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και
επαναφάρονται σε ισχύ τα Ϋρθρα 77 και 179 του ν. 3852/2010. που
στις
διατΫξεις
του
ν.
4555/2018
αναφάρεται
Δημοτικός
Διαμεσολαβητές έ Περιφερειακός Διαμεσολαβητές, νοεήται ο
υμπαραστΫτης του δημότη και της επιχεήρησης και ο Περιφερειακός
υμπαραστΫτης του πολήτη και της επιχεήρησης, αντήστοιχα.
2. Σο πρώτο εδΫφιο της πρώτης παραγρΫφου του Ϋρθρου 77 του
ν.3852/2010 αντικαθήσταται ως εξές: «τους δέμους Ϋνω των εήκοσι
χιλιΫδων (20.000) κατοήκων, καθώς και στους νησιωτικούς δέμους, με
απόφαση του δημοτικού συμβουλήου, επιλάγεται, κατόπιν
προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελήδα του δέμου, πρόσωπο
εγνωσμάνου κύρους και εμπειρήας, ως συμπαραστΫτης του δημότη και
της επιχεήρησης».
3. Σο δεύτερο εδΫφιο της δεύτερης παραγρΫφου του Ϋρθρου 77 του
ν.3852/2010 αντικαθήσταται ως εξές: «Ο συμπαραστΫτης του δημότη
και της επιχεήρησης επιλάγεται με απόφαση, η οποήα λαμβΫνεται με
μυστικέ ψηφοφορήα και με πλειοψηφήα των τριών πάμπτων (3/5) των
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλήου.».
4. Σο πρώτο εδΫφιο της παραγρΫφου 1 του Ϋρθρου 179 ν. 3852/2010
αντικαθήσταται ως εξές: «Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλήου,
η οποήα λαμβΫνεται με μυστικέ ψηφοφορήα και με πλειοψηφήα των
τριών πάμπτων (3/5) των παρόντων μελών του, επιλάγεται πολήτης που
αποτελεή προσωπικότητας εγνωσμάνου κύρους ως Περιφερειακός
υμπαραστΫτης του Πολήτη και της Επιχεήρησης».
5. Η παρΫγραφος 3 του Ϋρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθήσταται ως
εξές: «3. Ο συμπαραστΫτης δάχεται ενυπόγραφες καταγγελήες Ϋμεσα
θιγόμενων φυσικών έ νομικών προσώπων για κακοδιοήκηση των
υπηρεσιών του δέμου, των νομικών του προσώπων και των
επιχειρέσεών του και ασκεή διαμεσολΫβηση προκειμάνου να
επιλυθούν τα σχετικΫ προβλέματα, ενώ εήναι υποχρεωμάνος να
απαντΫ εγγρΫφως έ ηλεκτρονικΫ εντός τριΫντα (30) ημερών στους
ενδιαφερομάνους ως προς τις ενάργειες στις οποήες ο ήδιος προάβη μετΫ
την λέψη της καταγγελήας τους. Ο συμπαραστΫτης υποστηρήζεται
13
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διοικητικΫ από τις υπηρεσήες του δέμου, οι οποήες εήναι
υποχρεωμάνες να παράχουν κΫθε δυνατέ συνδρομέ. ΚατΫ την εξάταση
καταγγελιών, ο συμπαραστΫτης μπορεή να αιτηθεή στοιχεήα από το
αρχεήο των υπηρεσιών του δέμου, υπό την επιφύλαξη των διατΫξεων
του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια άγγραφα και
στοιχεήα. Εφόσον, ύστερα από εξάταση καταγγελήας, προκύψουν
φαινόμενα κακοδιοήκησης, ο συμπαραστΫτης δύναται να υποβΫλλει
συστΫσεις προς τις υπηρεσήες του δέμου για την αποτροπέ
επανΫληψές τους.».
6. Η παρΫγραφος 2 του Ϋρθρου 179 του ν. 3852/2010 αντικαθήσταται
ως εξές: «2. Ο συμπαραστΫτης δάχεται ενυπόγραφες καταγγελήες
Ϋμεσα θιγόμενων φυσικών έ νομικών προσώπων για κακοδιοήκηση των
υπηρεσιών της περιφάρειας, των νομικών της προσώπων και των
επιχειρέσεών της και ασκεή διαμεσολΫβηση προκειμάνου να
επιλυθούν τα σχετικΫ προβλέματα, ενώ εήναι υποχρεωμάνος να
απαντΫ εγγρΫφως έ ηλεκτρονικΫ εντός τριΫντα (30) ημερών στους
ενδιαφερομάνους ως προς τις ενάργειες στις οποήες ο ήδιος προάβη μετΫ
την λέψη της καταγγελήας τους. Ο συμπαραστΫτης υποστηρήζεται
διοικητικΫ από τις υπηρεσήες της περιφάρειας, οι οποήες εήναι
υποχρεωμάνες να παράχουν κΫθε δυνατέ συνδρομέ. ΚατΫ την εξάταση
καταγγελιών, ο συμπαραστΫτης μπορεή να αιτηθεή και να λΫβει
στοιχεήα από το αρχεήο των υπηρεσιών της περιφάρειας, υπό την
επιφύλαξη των διατΫξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση
σε δημόσια άγγραφα και στοιχεήα. Εφόσον, ύστερα από εξάταση
καταγγελήας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοήκησης, ο συμπαραστΫτης
δύναται να υποβΫλλει συστΫσεις προς τις υπηρεσήες της περιφάρειας
για την αποτροπέ επανΫληψές τους.».
υνεπώς, οι νάες ρυθμήσεις φιλοδοξούν να καταπολεμέσουν τα αήτια
της αδρανοποήησης του θεσμού, ιδιαήτερα σε δημοτικό επήπεδο, όπου
λειτούργησε σε ελΫχιστους Δέμους, ενώ πλάον η νάα πρόκληση εήναι
η ενημάρωση των πολιτών για τη λειτουργήα του, ώστε να
προστατευθούν αποτελεσματικΫ τα δικαιώματΫ τους
και να
καταστούν οι υπηρεσήες της τοπικές αυτοδιοήκησης πιο φιλικάς σε
εκεήνους.
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Γ. Ειδικάς ΠροτΫσεις
Μεταξύ των αρμοδιοτέτων του υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης περιλαμβΫνεται και η αρμοδιότητα διατύπωσης προς την
δημοτικέ αρχέ προτΫσεων προκειμάνου να αντιμετωπιστούν
προβλέματα κακοδιοήκησης. ύμφωνα με το Ϋρθρο 77 παρ. 5 του
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα ΚαλλικρΫτης): «[...] Ο συμπαραστΫτης
μπορεή επήσης να προβαήνει στη διατύπωση προτΫσεων βελτήωσης της
δημοτικές διοήκησης και των σχάσεών της με το κοινό, τόσο στο
πλαήσιο της ετέσιας άκθεσές του, όσο και επ’ ευκαιρήα σημαντικών
προβλημΫτων κακοδιοήκησης που ο ήδιος εντοπήζει. την τελευταήα
αυτέ περήπτωση, οι ειδικάς προτΫσεις του συμπαραστΫτη
υποβΫλλονται στον δέμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό
συμβούλιο και στον γενικό γραμματάα του δέμου. Σόσο η ετέσια
άκθεση όσο και οι ειδικάς προτΫσεις του συμπαραστΫτη αναρτώνται
υποχρεωτικΫ στην ιστοσελήδα του δέμου με φροντήδα των δημοτικών
υπηρεσιών».
ε αυτό το κεφΫλαιο παρουσιΫζονται οι ειδικάς προτΫσεις που
καταρτήστηκαν και υποβλέθηκαν από το υμπαραστΫτη του Δημότη
και της Επιχεήρησης προς το Δημοτικό υμβούλιο (2017-18) και
αφορούν τον ανασχεδιασμό της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης,
τις υποχρεώσεις των Δημοτικών Τπηρεσιών, καθώς και τη διαδικασήα
εκπόνησης ενός υμμετοχικού Προϋπολογισμού. Τπενθυμήζεται πως
έδη άχουν υποβληθεή Ϋλλες δύο ειδικάς προτΫσεις (2015-16).
Ειδικότερα, άχει υποδειχθεή άνα πλαήσιο λειτουργήας στο Δέμο
ΠερΫματος για τα δεσποζόμενα και αδάσποτα ζώα συντροφιΫς και τις
ειδικάς επιστημονικάς επιτροπάς κατ’ εφαρμογέ του Ν. 4039/2012,
καθώς και μήα πρόταση για την εφαρμογέ του νομοθετικού πλαισήου
απαγόρευσης του καπνήσματος στο Δημαρχεήο και στις Τπηρεσήες του
Δέμου ΠερΫματος.
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1. «Πρόταση για τον ανασχεδιασμό της Δημοτικές
Επιτροπές Διαβούλευσης ΠερΫματος»
Ι. Σο νομικό πλαήσιο της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης
Σο νομικό πλαήσιο της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης
(Ϋρθρο 76, Ν. 3852/10)
 υγκροτεήται σε Δέμους Ϋνω των 10.000 κατοήκων.
 Αποτελεήται από 25 άως 50 μάλη με ρόλο συμβουλευτικό &
γνωμοδοτικό, εκλογέ των 2/3 του Δ.., θητεήα δυόμιση
ετών.
 κοπός της Επιτροπές σύμφωνα με το Πρόγραμμα
«ΚαλλικρΫτης» εήναι: να προσφάρει τη δυνατότητα
συγκροτημάνης, θεσμοποιημάνης και ανοικτές συμμετοχές
και ανταλλαγές επιχειρημΫτων σε εκπροσώπους της
τοπικές κοινωνήας, αλλΫ και σε δημότες, οι οποήοι
μάχρι σέμερα αναζητούσαν μεμονωμάνα την πρόσβαση και
επιρροέ στη δημοτικέ ηγεσήα.

II. Ο γνωμοδοτικός ρόλος της Επιτροπές
Η θεωρήα του διοικητικού δικαήου διακρήνει την αρμοδιότητα της
διοήκησης σε αποφασιστικέ και γνωμοδοτικέ. Γνωμοδοτικέ καλεήται η
αρμοδιότητα που παράχει την ικανότητα σε άνα διοικητικό όργανο να
προβαήνει σε θάση προτΫσεων, καθώς και να διατυπώνει πρόταση έ
γνώμη για τη νομιμότητα έ τη σκοπιμότητα ατομικές έ κανονιστικές
διοικητικές πρΫξης, την οποήα άχει την υποχράωση έ την ευχάρεια να
εκδώσει το διοικητικό όργανο που διαθάτει την αποφασιστικέ
αρμοδιότητα1. Η τελευταήα παράχει στο όργανο της διοήκησης την
ικανότητα άκδοσης εκτελεστές διοικητικές πρΫξης, ενώ σε ορισμάνες
περιπτώσεις προβλάπεται για την άκδοση η σύμπραξη περισσότερων
οργΫνων. Η γνωμοδοτικέ αρμοδιότητα καλεήται αλλιώς και
συμβουλευτικέ.
1

Α. Τάρνο (2008), «Διιεληθό Γηνηθεηηθό Γίθαην», Δθδόζεηο Σάθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε ζει.
680, 681
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Η γνωμοδότηση άχει ως στόχο την ενημάρωση του οργΫνου που
διαθάτει την αποφασιστικέ αρμοδιότητα, σε σχάση με τη νομιμότητα έ
την σκοπιμότητα της εκτελεστές πρΫξης που πρόκειται να εκδώσει, με
την παροχέ πληροφοριών ειδικού και εξειδικευμάνου χαρακτέρα.
Επιπλάον, δύναται να λειτουργέσει ως μάσο συμμετοχές της
κοινωνήας των πολιτών στην άκδοση των διοικητικών πρΫξεων, καθώς
ορισμάνα γνωμοδοτικΫ όργανα συγκροτούνται με μάλη τους
εκπροσώπους από διΫφορες κοινωνικάς ομΫδες και ομΫδες
συμφερόντων. Αυτέ ακριβώς η λειτουργήα επιτελεήται από τη
Δημοτικέ Επιτροπέ Διαβούλευσης.
Οι γνωμοδοτέσεις που διατυπώνει η Επιτροπέ άχουν τον χαρακτέρα
«απλές γνώμης», μήα άννοια που πράπει να διακρήνεται από τη
«σύμφωνη γνώμη». Η απλέ γνώμη δεν αποτελεή εκτελεστέ πρΫξη2 και
δεν εήναι αυτοτελές, αλλΫ ενσωματώνεται στην εκτελεστέ πρΫξη του
αποφασήζοντος οργΫνου3. Αυτό άχει ως συνάπεια την απουσήα
δάσμευσης του αποφασήζοντος οργΫνου από αυτέν, ενώ η ήδια από
μόνη της δεν επΫγεται άννομα αποτελάσματα για τους διοικουμάνους4.
Η απουσήα, ωστόσο, νομικές δάσμευσης του αποφασήζοντος οργΫνου
δεν συνεπΫγεται την άλλειψη εννόμων συνεπειών από τη διατύπωση
της απλές γνώμης. ΒΫσει του Ϋρθρου 20 παρ. 2 του Κώδικα
Διοικητικές Διαδικασήας υποχρεούται να αιτιολογέσει ειδικώς την
απόκλισέ του από την απλέ γνώμη. Η παρΫκαμψη της ειδικές
αιτιολογήας καθιστΫ την διοικητικέ πρΫξη ακυρωτάα ως
αναιτιολόγητη, εφόσον το διοικητικό όργανο δεν εξηγεή τους λόγους
μη αποδοχές της γνώμης. Βάβαια, η αυστηρότητα της υποχράωσης
αιτιολόγησης κΫμπτεται σε άνα βαθμό από το γεγονός ότι η αιτιολογήα
δεν χρειΫζεται να περιάχεται στο σώμα της πρΫξης, αλλΫ μπορεή να
συνΫγεται και από τα στοιχεήα του φακάλου.
Αποτελεή κοινέ διαπήστωση πως η διαδικασήα της διαβούλευσης
αποτελεή μήα πολύ διαδεδομάνη πρακτικέ σε ευρωπαϊκό, αλλΫ και
διεθνάς επήπεδο. τη χώρα μας μάσω του «ΚαλλικρΫτη»
θεσμοθετέθηκε για πρώτη φορΫ η συμμετοχέ των πολιτών στη
διαδικασήα λέψης αποφΫσεων, δήνοντΫς τους γνωμοδοτικό ρόλο. Σο
2

Βι. ΣηΔ 2514/82
Βι. ΣηΔ 1845/83
4
Π. Επγνύξεο & Γ. Παπαδόπνπινο (2010) «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο: Δξκελεία-ΝνκνινγίαΝνκνζεζία», Δθδόζεηο Ννκηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, ζει. 590
3

17

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

γεγονός πως ο ρόλος της εήναι γνωμοδοτικός δεν αποδυναμώνει στο
ελΫχιστο το προσωποκεντρικό σύστημα διοήκησης στους Δέμους, αλλΫ
από την Ϋλλη πλευρΫ υπΫρχει πολιτικό κόστος σε περήπτωση που οι
πολήτες αντιληφθούν ότι οι προτΫσεις τους αγνοούνται και οι ήδιοι
χρησιμοποιούνται ως φύλο συκές από την εκΫστοτε διοήκηση.
Εήναι σαφάς πως η Δημοτικέ Επιτροπέ Διαβούλευσης άχει
συγκεκριμάνους περιορισμούς στη λειτουργήα της. Η σύγκλιση του
οργΫνου αποτελεή ευθύνη του Προάδρου της Επιτροπές, ενώ ο
κανονισμός της ρυθμήζεται από το Δημοτικό υμβούλιο. Η ήδια η
σύνθεση της Επιτροπές μπορεή πολλάς φοράς να λειτουργεή
ανασταλτικΫ ως προς τις δρΫσεις της. Για παρΫδειγμα, εΫν οι φορεής
άχουν αντικρουόμενα συμφάροντα έ διαφορετικάς προτεραιότητες, οι
διΫλογοι στην Επιτροπέ εήναι πιθανό να μην εήναι παραγωγικοή και
συχνΫ η πορεήα της συζέτησης να καταλέγει σε αδιάξοδο.
Εήναι φανερό πως ο ρόλος της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης δεν
εήναι κατανοητός, τόσο από τις τοπικάς κοινωνήες, όσο και από τα μάλη
που την απαρτήζουν σε πανελλαδικό επήπεδο. Οι συνεδριΫσεις κΫθε
χρόνο εήναι ελΫχιστες, συνέθως συμμετάχουν λιγοστΫ μάλη και
περιορήζονται κυρήως στη συζέτηση για τον προϋπολογισμό και το
τεχνικό πρόγραμμα. λα αυτΫ δεήχνουν την άλλειψη ενημάρωσης των
κοινωνιών σχετικΫ με τη σπουδαιότητα του θεσμού, καθώς και το
μειωμάνο ενδιαφάρον τόσο από εκεήνους που εήναι έδη μάλη της
Επιτροπές, όσο και από τους αιρετούς, οι οποήοι δεν λαμβΫνουν υπ’
όψιν τους την κοινωνήα των πολιτών στις αποφΫσεις τους.

ΙΙΙ. Οι συνεδριΫσεις της Επιτροπές στο Πάραμα από το 2011 άως
το 2016
Σα στοιχεήα που εδόθησαν από το αρχεήο του Σμέματος Τποστέριξης
Πολιτικών ΟργΫνων, προκειμάνου να αποτυπωθεή η λειτουργήα του
θεσμού, περιλαμβΫνουν τις αποφΫσεις του Δημοτικού υμβουλήου
σχετικΫ με την συγκρότηση της Επιτροπές και τα αποτελάσματα των
συνεδριΫσεων της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης από το 2011
άως σέμερα.
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τις 16/02/2011 το Δημοτικό υμβούλιο της πόλης συγκρότησε 5 για
πρώτη φορΫ τη Δημοτικέ Επιτροπέ Διαβούλευσης αποτελούμενη από
44 μάλη, αφού προηγουμάνως κΫλεσε με την 265/11-01-2011
πρόσκληση τους φορεής, συλλόγους και οργανώσεις του Δέμου να
εκφρΫσουν εγγρΫφως τη βούλησέ τους άως τις 30/01/2011. Η
Επιτροπέ συνεδρήασε για πρώτη φορΫ στις 08/03/2011, μετΫ από
άγγραφη πρόσκληση του Προάδρου της, για συζέτηση σχετικΫ με το
προσχάδιο του Προϋπολογισμού του Δέμου για το άτος 2011, αλλΫ
αναβλέθηκε λόγω μη απαρτήας. υγκλέθηκε εκ νάου στις 09/03/2011
με παρουσήα μόλις 15 μελών της από τα 44, εξασφαλήζοντας, όμως, τη
νόμιμη απαρτήα, όπου αποφασήστηκε ομόφωνα6 η αποδοχέ του
προσχεδήου του Προϋπολογισμού του Δέμου. τις 28/7/2011 το
Δημοτικό υμβούλιο αποφΫσισε να συμπληρώσει7 τη Δημοτικέ
Επιτροπέ Διαβούλευσης με Ϋλλα άξι μάλη, φτΫνοντας τα πενέντα,
δηλαδέ το ανώτατο όριο που ορήζει ο νόμος σε σχάση με τη στελάχωσέ
της.
τις 24/01/2012 η Επιτροπέ Διαβούλευσης συνέλθε σε τακτικέ
συνεδρήαση, κατόπιν τηλεφωνικές πρόσκλησης του Προάδρου της, για
να γνωμοδοτέσει σχετικΫ με το Σεχνικό Πρόγραμμα του 2012. Η
Επιτροπέ αποφΫσισε ομόφωνα την αποδοχέ του Σεχνικού
ΠρογρΫμματος με την προσθέκη στο κεφΫλαιο της οδοποιήας, της
επήστρωσης με αντιολισθητικάς πλΫκες της οφ. Βενιζάλου από την
οδό Υλάμιγκ άως την Παν. Γιατρήσσης. τις 16/01/2013 μετΫ από
γραπτέ πρόσκληση του Προάδρου της, η Επιτροπέ Διαβούλευσης
συνέλθε σε τακτικέ συνεδρήαση, σχετικΫ με την αποδοχέ του
Σεχνικού ΠρογρΫμματος του Δέμου για το 2013, αλλΫ αναβλέθηκε
λόγω άλλειψης απαρτήας. Δύο ημάρες αργότερα συγκροτέθηκε ξανΫ με
παρόντα τα 11 από τα 50 μάλη της, αποφασήζοντας ομόφωνα 8 να
εισηγηθεή στην Εκτελεστικέ Επιτροπέ του Δέμου την άγκρισέ του.
ΜετΫ τη λέξη της θητεήας της, αφού δεν μπορεή να υπερβαήνει τα 2,5
άτη, το Δημοτικό υμβούλιο που συνεδρήασε στις 10/04/2013
αποφΫσισε τη συγκρότηση9 της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης, η
οποήα αποτελούνταν από 25 μάλη, το ελΫχιστο όριο που προβλάπει ο
5

Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.: 2436/28-2-2011, Αξ. απόθαζεο 43
Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.: 3601/31-03-2011, Αξ. απόθαζεο 1/2011
7
Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.: 8396/2-8-2011, Αξ. απόθαζεο 205
8
Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.: 1356/515/ 21-01-2013, Αξ. απόθαζεο 1/2013
9
Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.:18320/7058/26-7-2013, Αξ. απόθαζεο 97
6

19

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

νομοθάτης. τις 28/08/2014 μετΫ από γραπτέ πρόσκληση του
Προάδρου της, συγκλέθηκε η Δημοτικέ Επιτροπέ Διαβούλευσης με
θάμα τη συζέτηση και λέψη απόφασης για την άγκριση του Σεχνικού
ΠρογρΫμματος του Δέμου για το 2015. Λόγω μη απαρτήας συνέλθε
ξανΫ μήα μάρα αργότερα (29/08/2014), όπου παραβράθηκαν 6 μάλη της
εξασφαλήζοντας την απαρτήα που ορήζει ο νόμος για τη δεύτερη
συνεδρήαση άπειτα από αναβολέ, αποφασήζοντας ομόφωνα10 την
αποδοχέ του Σεχνικού ΠρογρΫμματος του Δέμου.
Η νάα διοήκηση του Δέμου ΠερΫματος στις 08/12/2014 αποφΫσισε να
συγκροτέσει 11Δημοτικέ Επιτροπέ Διαβούλευσης αποτελούμενη από
46 μάλη, αφού προηγουμάνως προσκΫλεσε (17/10/2014) τους φορεής,
τους συλλόγους και τις οργανώσεις του Δέμου, που επιθυμούν να
συμμετάχουν σε αυτέν. τις 02/09/2015 συγκλέθηκε η Επιτροπέ,
όπου γι’ ακόμη μια φορΫ διαπιστώθηκε άλλειψη απαρτήας και
επαναλέφθηκε στις 03/09/2015 με παρόντα τα 9 από τα 46 μάλη της.
Σο θάμα της συνεδρήασης έταν η άγκριση του Σεχνικού ΠρογρΫμματος
του Δέμου για το 2016. Εήναι σημαντικό στο σημεήο αυτό να
σημειωθεή πως στα πρακτικΫ της συνεδρήασης εήναι καταγεγραμμάνη
η παραήτηση12 ενός μάλους της Επιτροπές, διότι δεν παράχεται
τεχνικέ υποστέριξη σε αυτέν, καθώς και γιατή δεν δόθηκε ο
απαιτούμενος χρόνος για την επεξεργασήα των δεδομάνων. ΣελικΫ,
εγκρήθηκε το Σεχνικό Πρόγραμμα με την υπογραφέ 5 μελών της
Επιτροπές.
Η τελευταήα συνεδρήαση της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης
πραγματοποιέθηκε στις 30/08/2016, μετΫ από αναβολέ της
(29/08/2016) ελλεήψει απαρτήας την προηγούμενη μάρα. Με παρόντα
μόλις 5 από τα 46 μάλη της αποφΫσισε ομόφωνα13 την αποδοχέ του
Σεχνικού ΠρογρΫμματος για το άτος 2017.
Αποτελεή κοινό τόπο από τις τοποθετέσεις των συμμετεχόντων στα
πρακτικΫ της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης πως η διαδικασήα
εήναι απαξιωμάνη, ενώ εκλαμβΫνεται και ως μήα απόπειρα
νομιμοποήησης έδη ειλημμάνων αποφΫσεων. Αυτός εήναι, Ϋλλωστε, και
λόγος της ελλιπούς συμμετοχές. την πρΫξη οι συνεδριΫσεις
10

Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.: 20609/8903/01-09-2014, Αξ. απόθαζεο 1/2014
Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.: 1298/695/23-01-2015, Αξ. απόθαζεο 304/2014
12
Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.: 16329/8273/07-09-2015, Αξ. απόθαζεο 1/2015
13
Γήκνο Πεξάκαηνο Αξηζ. Πξση.: 15605/8790/31-08-2016, Αξ. απόθαζεο 1/2016
11
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πραγματοποιούνται τυπικΫ, επειδέ ορήζονται από το νόμο και μΫλιστα
μόνο για τον Προϋπολογισμό και το Σεχνικό Πρόγραμμα. Από την
Ϋλλη πλευρΫ, ουδάποτε στα 6 χρόνια λειτουργήας της συζητέθηκε
κΫποιο θάμα τοπικού ενδιαφάροντος. Με βΫση τα παραπΫνω, εήναι
αντιληπτό πως η διαδικασήα της διαβούλευσης εξαντλέθηκε στη
σύγκλιση της Επιτροπές, χωρής καμήα αλληλεπήδραση εήτε πριν τη
συνεδρήαση, εήτε μετΫ από αυτέν.

ΙV. Πρόταση για τον ανασχεδιασμό του θεσμού στο Δέμο
ΠερΫματος
Οι αιρετοή εκπρόσωποι της πόλης εήναι αναγκαήο να αξιολογέσουν την
υφιστΫμενη λειτουργήα της Επιτροπές, το βαθμό συμμετοχές των
μελών της, την υποστέριξη της από τους εργαζομάνους του Δέμου, το
βαθμό της ενημάρωσης των τοπικών φοράων σχετικΫ με κρήσιμα
ζητέματα που συζητούνται στο Δημοτικό συμβούλιο, καθώς και το αν
οι προτΫσεις της Επιτροπές λαμβΫνονται υπ’ όψιν στην τελικέ
απόφαση. Για το βάλτιστο σχεδιασμό της Δημοτικές Επιτροπές
Διαβούλευσης καλό θα έταν να συμμετάχουν στο Δημοτικό υμβούλιο
δημότες εγνωσμάνου κύρους και εμπειρήας, τοπικοή φορεής, πολιτικΫ
κόμματα, ενώ εήναι απαραήτητο να ληφθούν υπ’ όψιν καλάς πρακτικάς
από Ϋλλες πόλεις της ΕλλΫδας, αλλΫ και του εξωτερικού.
Η διεξαγωγέ συζητέσεων σχετικΫ με τον αποτελεσματικότερο τρόπο
συμμετοχές των μελών της Επιτροπές και ο καθορισμός
χρονοδιαγρΫμματος θα οδηγέσουν στον ανασχεδιασμό της διαδικασήας.
Έπειτα, με την εισαγωγέ των ανασχεδιασμάνων διαδικασιών και την
παρΫλληλη διασφΫλιση της τέρησης των οργανωτικών αλλαγών, θα
εήναι εφικτέ η τροποποήηση στοιχεήων, που κρήθηκαν αρχικΫ
αποτελεσματικΫ, αλλΫ εν τοις πρΫγμασι στΫθηκαν τροχοπάδη στη
λειτουργήα της Επιτροπές. ΠαρΫλληλα, για να εήναι αποτελεσματικέ
η διαδικασήα υλοποήησης των δρΫσεων για τον ανασχεδιασμό της
Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης, πράπει να δημιουργηθεή άνα
περιβΫλλον που θα διασφαλήζει την υποστέριξη των αλλαγών και θα
αμβλύνει την καχυποψήα και το φόβο των εμπλεκόμενων μερών. ε
αυτέν την κατεύθυνση εήναι εκ των ων ουκ Ϋνευ η εκπαήδευση των
εργαζομάνων σε διαδικασήες που άως σέμερα δεν εφαρμόζονταν και
απαιτούν στοχοπροσέλωση για να γήνουν κατορθωτάς.

21

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

Η ουσιαστικέ συμμετοχέ των πολιτών στα ζητέματα που τους
απασχολούν και τήθενται στο Δημοτικό υμβούλιο, καθώς και ο
βαθμός υλοποήησης των προτΫσεών τους, αποτελούν δύο κορυφαήα
ζητέματα εφαρμογές των αλλαγών. Από την Ϋλλη πλευρΫ, η
αξιολόγηση των δρΫσεων εφαρμογές μάσω κατΫλληλων δεικτών, θα
δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα μάρη να
αντικαταστέσουν, όπου χρειΫζεται και καθήσταται εφικτό, διαδικασήες
που θεωρούνται δυσλειτουργικάς και μη εφαρμόσιμες, με μεθόδους
και
τεχνικάς
που
μπορεή
να
αποδειχθούν
περισσότερο
αποτελεσματικάς.

V. Οι αναγκαήες οργανωτικάς αλλαγάς
Αποτελεή κοινέ διαπήστωση, πως η οποιαδέποτε επιτροπέ εήναι
αδύνατον να λειτουργέσει, εΫν δεν υπΫρχουν σχάσεις εμπιστοσύνης
μεταξύ των μελών της. Επομάνως, το κρισιμότερο βέμα αποτελεή η
ήδια η διαδικασήα συγκρότησές της, η οποήα πράπει να γήνεται με
τρόπο ανοιχτό, στο πνεύμα του νομοθάτη, ώστε να υπΫρξει
πραγματικέ αντιπροσώπευση των πολιτών, με κριτέριο και γνώμονα
τη διΫθεση τους για συμμετοχέ. Ακόμη, πράπει να διασφαλήζεται πως
όλες οι απόψεις θα διατυπώνονται ισότιμα, αφού δήνεται η ευκαιρήα
να εκφραστούν αντιλέψεις που ενυπΫρχουν στην κοινωνήα του
ΠερΫματος.
Αναμφήβολα, υπΫρχουν πολλάς μορφάς διαβούλευσης που μπορούν να
εφαρμοστούν προκειμάνου να εμπλακούν όλα τα μάρη, τόσο η τοπικέ
κοινωνήα, όσο και το Δημοτικό υμβούλιο, αλλΫ και οι υπηρεσήες του
Δέμου. Λόγου χΫρη, πριν την άναρξη των εργασιών θα έταν πολύ
χρέσιμο να διαμορφωθούν επιτροπάς και ομΫδες εργασήας, που θα
επεξεργΫζονται κρήσιμα ζητέματα πριν την επήσημη γνωμοδότηση της
Επιτροπές. Αυτάς οι ομΫδες εργασήας θα έταν κατΫλληλο να
στελεχωθούν και με ειδικούς, ανθρώπους που γνωρήζουν Ϋριστα το
αντικεήμενο συζέτησης, με σκοπό την πληράστερη ενημάρωση των
μελών. ΠαρΫλληλα, μάσω ερευνών, μάσω της συμπλέρωσης
ερωτηματολογήων, αλλΫ και τοπικών δημοψηφισμΫτων (διΫ ζώσης έ
διαδικτυακΫ), η Επιτροπέ μπορεή να συλλάγει ιδάες και προτΫσεις
βελτήωσης των δημοτών και να τις συμπεριλαμβΫνει στη γνωμοδότησέ
της.
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Για τον κατΫλληλο ανασχεδιασμό της διαδικασήας, προκειμάνου να
λειτουργέσει η Δημοτικέ Επιτροπέ Διαβούλευσης στο Πάραμα, εήναι
αναγκαήο να πραγματοποιηθούν κΫποιες απαραήτητες ενάργειες.
ΑρχικΫ, το Δημοτικό υμβούλιο, πριν τη στελάχωση της Επιτροπές,
θα έταν ωφάλιμο να ενημερώσει τους φορεής και τους κατοήκους του
Δέμου για το αντικεήμενο και τους στόχους της διαβούλευσης. τη
συνάχεια, πάρα από τη συγκρότησέ της, όπως ορήζει ο νόμος, πράπει
να διασφαλιστεή προσωπικό υποστέριξης της Επιτροπές, καθώς και να
εξασφαλιστούν οι απαραήτητοι χώροι. Έπειτα, πράπει να αποτυπωθούν
οι τοπικάς ανΫγκες από το Δημοτικό υμβούλιο, από τους τοπικούς
φορεής και από τις καταγγελήες των πολιτών, όπως παρουσιΫζονται στο
Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης και να
ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες και η επιλογέ των θεμΫτων
διαβούλευσης. λες οι απόψεις των πολιτών, που συμμετάχουν στις
προπαρασκευαστικάς ομΫδες εργασήας, εήναι απαραήτητο να
αναρτηθούν στην ιστοσελήδα του Δέμου, όπου βΫσει αυτών των
προτΫσεων, δημότες θα άχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τις
δικάς τους παρατηρέσεις.
Φρέσιμο εήναι ακόμη, κΫθε φορΫ που θα συγκαλεήται η Δημοτικέ
Επιτροπέ Διαβούλευσης, να λαμβΫνει υπ’ όψιν στη γνωμοδότησέ της
το σύνολο των προτΫσεων που θα προκύπτουν, τόσο από τις θεματικάς
ομΫδες εργασήας, όσο και από το διΫλογο που θα αναπτύσσεται στην
ιστοσελήδα του Δέμου. ΠαρΫλληλα, θα εήναι καλό να συνταχθεή μια
άκθεση αξιολόγησης της όλης διαδικασήας, ώστε να κριθούν οι μάθοδοι
και οι τεχνικάς που χρησιμοποιέθηκαν για τη γνωμοδότησέ της
Επιτροπές. Ασφαλώς, τα αποτελάσματα της διαβούλευσης και οι
προτΫσεις της Επιτροπές επιβΫλλεται να κοινοποιηθούν όχι μόνο στο
Δημοτικό υμβούλιο, όπως ορήζει ο νόμος, αλλΫ επήσης σε μάσα, όπου
άχει πρόσβαση η τοπικέ κοινωνήα, όπως σε ιστοσελήδες και τοπικάς
εφημερήδες.
υνοψήζοντας, προκειμάνου να βελτιωθεή η λειτουργήα της Δημοτικές
Επιτροπές Διαβούλευσης εήναι σημαντικό να υπΫρχουν χώροι, όπου
οι δημότες θα γνωρήζουν εκ των προτάρων, ώστε να εήναι σε θάση να
παρακολουθούν τις διαδικασήες. Εξήσου σπουδαήο ρόλο μπορεή να
επιτελάσει η ιστοσελήδα της Επιτροπές, η οποήα δεν θα πληροφορεή
μόνο τους δημότες της περιοχές για τις δρΫσεις της διαβούλευσης και
τα αποτελάσματΫ της, αλλΫ θα γήνεται ανΫρτηση επώνυμων σχολήων
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δημοτών, με στόχο τη ροέ πληροφοριών τόσο προς την Επιτροπέ, όσο
και προς το Δέμο. Οι εισηγέσεις των υπηρεσιών προς την Επιτροπέ,
οι εισηγέσεις των ομΫδων εργασήας της Επιτροπές και η τελικέ
γνωμοδότηση της Επιτροπές εήναι αναγκαήο να κοινοποιούνται σε
όλους τους εμπλεκόμενους φορεής.

VI. Η εισαγωγέ διαδικασιών ηλεκτρονικές διαβούλευσης
Εήναι ιδιαήτερα σημαντικό και υποβοηθητικό για την καλύτερη
ενημάρωση των μελών της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης, το
Δημοτικό υμβούλιο να υιοθετέσει στο σχετικό κανονισμό
λειτουργήας της, διαδικασήες ηλεκτρονικές διαβούλευσης. Με αυτόν
τον τρόπο οι δημότες θα εήναι σε θάση να υποβΫλλουν ρεαλιστικάς
προτΫσεις, αφού θα δύνανται να πληροφορούνται Ϋμεσα και άγκαιρα
τις εισηγέσεις των υπηρεσιών για κρήσιμα ζητέματα που αφορούν το
Δημοτικό υμβούλιο και ασφαλώς την ανΫλυση των στοιχεήων για τη
διαμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Σεχνικού ΠρογρΫμματος.
Δυστυχώς, η τεχνολογικέ υποδομέ του Δέμου ΠερΫματος, καθώς και
η άλλειψη προσωπικού εξειδικευμάνου πΫνω στη λειτουργήα των
πληροφοριακών συστημΫτων, δεν επάτρεψε στην πόλη εδώ και πΫνω
από δάκα χρόνια να άχει διαμορφωμάνη ιστοσελήδα προς ενημάρωση
των πολιτών για τις δραστηριότητες του Δέμου, γεγονός που σήγουρα
δεν ανταποκρήνεται στις σύγχρονες ανΫγκες. Μόλις πρόσφατα τάθηκε
σε λειτουργήα η νάα ιστοσελήδα www.perama.gr , η οποήα εήναι σε
θάση να φιλοξενέσει τις διαδικασήες ηλεκτρονικές διαβούλευσης, με
τη διαχεήρισέ της από το Σμέμα Τποστέριξης Πολιτικών ΟργΫνων του
Δέμου, το οποήο ούτως έ Ϋλλως στις αρμοδιότητάς του περιλαμβΫνει
την υποστέριξη της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης.
Η ηλεκτρονικέ διαβούλευση μπορεή να άχει άνα μάρος ανοιχτό προς
τους πολήτες, ώστε να καθήσταται εφικτέ η ενημάρωση και κατΫθεση
των απόψεων τους εν όψει των θεμΫτων που συζητούνται στο
Δημοτικό υμβούλιο έ τους απασχολούν και άχουν σχάση με τις
αρμοδιότητες του Δέμου. Σαυτόχρονα, εήναι δυνατόν να
συμπεριλαμβΫνει και άνα τμέμα μόνο για τα μάλη της Δημοτικές
Επιτροπές Διαβούλευσης. Η ηλεκτρονικέ διαβούλευση θα δώσει τη
δυνατότητα στους πολήτες και κυρήως στους νεότερους, να
συμμετάχουν ενεργΫ στις διαδικασήες λέψης αποφΫσεων. Επιπλάον,
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θα ενισχυθεή με αυτόν τον τρόπο η διαφΫνεια των διαδικασιών και
κατ’ επάκτασιν η δημοκρατικέ λειτουργήα του Δέμου.
ΠαρΫλληλα, στο πλαήσιο της παροχές ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τους πολήτες με την αξιοποήηση των Σεχνολογιών Πληροφορικές και
Επικοινωνιών, εήναι εφικτό οι συνεδριΫσεις του δημοτικού
συμβουλήου να πραγματοποιούνται σε ζωντανέ μετΫδοση μάσω της
ιστοσελήδας του Δέμου, να γήνεται ηλεκτρονικΫ η υποβολέ αιτέσεων
και πιστοποιητικών από τους δημότες και τις επιχειρέσεις, ενώ θα
μπορούσε να λειτουργέσει άνα φόρουμ ηλεκτρονικές διαχεήρισης
σχολήων από τους πολήτες, με τα στελάχη του Δέμου να απαντούν στα
ζητέματα που επισημαήνονται.
ημαντικός στόχος εκσυγχρονισμού για τη βάλτιστη παροχέ
υπηρεσιών στους δημότες αποτελεή η αξιοποήηση όλων των επιπάδων
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών14, ανΫλογα με το βαθμό στελάχωσης
κΫθε υπηρεσήας και την εξοικεήωσέ της με τις ηλεκτρονικάς
διαδικασήες. Μήα καλέ πρακτικέ ηλεκτρονικές διακυβάρνησης, που
μπορεή να αποτελάσει πρότυπο λειτουργήας για το Δέμο ΠερΫματος,
εήναι η διαδικασήα ηλεκτρονικές διαβούλευσης που πραγματοποιεή ο
Δέμος Σρικκαήων15

14

Σύκθσλα κε ην Πιαίζην ∆ηαιεηηνπξγηθόηεηαο & Υπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Σπλαιιαγώλ
http://www.e-gif.gov.gr/portal/pls/portal/docs/211041.PDF ηα ηέζζεξα επίπεδα ειεθηξνληθώλ
ππεξεζηώλ είλαη ηα εμήο: 1. Πιεξνθόξεζε γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, 2. Αιιειεπίδξαζε κε ηηο
ππεξεζίεο, 3. Ακθίδξνκε Αιιειεπίδξαζε, θαη 4. Σπλαιιαγή (δπλαηόηεηα δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ).
15

H δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ
Τξηθθαίσλ http://www.symmetoxi.eu/index.php/e-dialogos.html είλαη ε εμήο: 1. Τν Γεκνηηθό
Σπκβνύιην πξνηείλεη ζέκαηα γηα δηαβνύιεπζε. 2. Οη πνιίηεο κέζσ e-ςεθνθνξίαο επηιέγνπλ ηα ζέκαηα
ηεο δηαβνύιεπζεο. 3. Γεκηνπξγείηαη θόξνπκ δηαιόγνπ γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη επηιεγεί, ζην νπνίν
ζπκκεηέρνπλ νη πνιίηεο. 4. Σπληάζζεηαη έθζεζε ζπδήηεζεο από ην Σπληνληζηή ηνπ θόξνπκ. 5. Οη
πνιίηεο ηνπνζεηνύληαη ζηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαιόγνπ κέζσ
e-ςεθνθνξίαο. 6. Σπληάζζεηαη έθζεζε απνηειεζκάησλ από ηνλ Σπληνληζηή. 7. Τν Γεκνηηθό
Σπκβνύιην ζπδεηάεη θαη απνθαζίδεη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εθζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηε
Γηαβνύιεπζε. Ζ ζύζθεςε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γίλεηαη παξνπζία ηνπ «Ζιεθηξνληθνύ
Γηακεζνιαβεηή ηνπ Πνιίηε», ζηνλ νπνίν κπνξνύλ νη πνιίηεο λα ζηείινπλ ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη
εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ θαηαζέηεη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην.
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Η διαδικασήα συγκρότησης και λειτουργήας της Επιτροπές
Διαβούλευσης
 Ενημάρωση των πολιτών για τους στόχους της
διαβούλευσης
 ΕξασφΫλιση απαραήτητων χώρων και προσωπικού για τις
εργασήες της Επιτροπές
 Ισότιμη αντιπροσώπευση όλων των κοινωνικών ομΫδων της
πόλης
 Διαμόρφωση επιτροπών και ομΫδων εργασήας πριν την
επήσημη γνωμοδότηση
 τελάχωση των επιμάρους επιτροπών με εξειδικευμάνους
επιστέμονες
 υλλογέ προτΫσεων μάσω ερωτηματολογήων και τοπικών
δημοψηφισμΫτων
 Δημοσιοποήηση όλων των προτΫσεων στην ιστοσελήδα του
Δέμου
 Εισαγωγέ ηλεκτρονικές διαβούλευσης
 Κοινοποήηση εισηγέσεων υπηρεσιών, ομΫδων εργασήας &
της τελικές γνωμοδότησης σε όλους τους εμπλεκόμενους
φορεής
 ύνταξη άκθεσης αξιολόγησης της διαδικασήας (μάθοδοι &
τεχνικάς πριν την κΫθε γνωμοδότηση)

VΙΙ. Σα πολλαπλΫ οφάλη της συμμετοχικότητας στην επήτευξη
κοινών στόχων
Ο τρόπος που διεξΫγεται η Δημοτικέ Επιτροπέ Διαβούλευσης, με την
άλλειψη απαρτήας στο σύνολο των συνεδριΫσεων, με την τυπικέ λέψη
των ομόφωνων αποφΫσεων από τα ελΫχιστα μάλη που την
παρακολουθούν κΫθε φορΫ, χωρής ενημάρωση των ζητημΫτων εκ των
προτάρων και χωρής ουσιαστικό διΫλογο, δεν επιτράπει τη διεξαγωγέ
συμπερασμΫτων για τη χρησιμότητΫ της, αφού δεν επιτελεή σε καμήα
περήπτωση τον θεσμικό της ρόλο.
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ΠαρΫλληλα, εήναι εξαιρετικΫ δύσκολο για το σύνολο των δημοτών να
εήναι ανΫ πΫσα στιγμέ και για κΫθε θάμα πλέρως ενημερωμάνοι.
Αντιθάτως μΫλιστα, εήναι σύνηθες η μεγΫλη πλειοψηφήα των δημοτών
να αγνοεή ακόμα και βασικΫ στοιχεήα σχετικΫ με τα ζητέματα που
απασχολούν τον κΫθε Δέμο, για τα οποήα απαιτεήται να ληφθούν
αποφΫσεις. υνεπώς, εήναι λογικό επακόλουθο οι ελλιπώς
ενημερωμάνοι πολήτες να αδυνατούν εν τοις πρΫγμασι να
συμμετΫσχουν ουσιαστικΫ στη διαβούλευση των ζητημΫτων, ακόμα και
στην περήπτωση που μήα τάτοια διαβούλευση πραγματοποιεήται
τυπικΫ, εφόσον δεν γνωρήζουν εις βΫθος τις λεπτομάρειες των
ζητημΫτων.
Η τυπικέ λειτουργήα, λοιπόν, της Επιτροπές και η ανυπαρξήα της
ηλεκτρονικές διαβούλευσης -που εμπλάκει ακόμα μεγαλύτερο τμέμα
των πολιτών- άχει ως αποτάλεσμα το Δημοτικό υμβούλιο να μην
γνωρήζει, εΫν οι προτεραιότητες που τήθενται ικανοποιούν τις τοπικάς
ανΫγκες. Επιπλάον, η τοπικέ κοινωνήα δεν εήναι σε θάση να
ανατροφοδοτεή με απόψεις και προτΫσεις για την βάλτιστη
αντιμετώπιση των ζητημΫτων που την απασχολούν.
Θα μπορούσαμε ενδεικτικΫ να αναφάρουμε μερικΫ από τα θάματα που
απασχολούν τους δημότες, σύμφωνα και με τα αιτέματα που θάτουν
στο Δημοτικό υμβούλιο και αφορούν τομεής όπως η προστασήα του
φυσικού περιβΫλλοντος, οι χρέσεις γης, η καταπολάμηση της ανεργήας
μάσω προγραμμΫτων απασχόλησης του Δέμου, οι πρωτοβΫθμιες
υπηρεσήες Τγεήας και Πρόνοιας, ζητέματα που αφορούν τον
πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαήα. Η συλλογέ δεδομάνων και
ιδεών θα συνάβαλλε στη διαμόρφωση σταδιακΫ μιας διαφορετικές
κουλτούρας στην Σοπικέ Αυτοδιοήκηση ενισχύοντας την κοινωνικέ
συνοχέ και την ανΫπτυξη της συναντήληψης απάναντι στα κορυφαήα
ζητέματα και στις προκλέσεις που αντιμετωπήζει ο Δέμος.
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VIΙΙ. Η αξιολόγηση των αποτελεσμΫτων των οργανωτικών
αλλαγών
Η αξιολόγηση των αποτελεσμΫτων των οργανωτικών αλλαγών
 Ο αριθμός των συνεδριΫσεων & των θεμΫτων προς διαβούλευση
 Ο τρόπος με τον οποήο παράχεται η ενημάρωση στους πολήτες
 Ο βαθμός εκπροσώπησης των κοινωνικών ομΫδων
 Σο ποσοστό αποδοχές των γνωμοδοτέσεων της Επιτροπές
 Ο αριθμός των συμμετεχόντων κατΫ μ.ο. σε κΫθε συνεδρήαση
 Ο βαθμός συμμετοχές των πολιτών στην ηλεκτρονικέ σελήδα
της διαβούλευσης
 Η αξιολόγηση της διαδικασήας προτεήνεται να πραγματοποιεήται
κΫθε δυόμιση χρόνια, διΫ της συμμετοχές ειδικών και
προσώπων εγνωσμάνου κύρους.
 Σα τμέματα της δημοτικές διοήκησης, των οποήων οι αποφΫσεις
υπόκεινται σε διαδικασήες διαβούλευσης, μπορούν να
καταρτήζουν και να καταθάτουν μήα ετέσια άκθεση στο
Δημοτικό υμβούλιο με τα συμπερΫσματΫ τους κατΫ τη
διΫρκεια του άτους.
Σα εμπλεκόμενα πρόσωπα της Επιτροπές εήναι σημαντικό να
συμμετάχουν με άναν τρόπο που θα ανταποκρήνεται στο θεσμικό της
ρόλο. Σο Δημοτικό υμβούλιο πράπει να την στελεχώσει με άμπειρους
εργαζόμενους που άχουν ικανότητες οργΫνωσης γραφεήου,
επικοινωνήας, χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστέ, αλλΫ και
διαχεήρισης υλικού. Επήσης, οι συντονιστάς των συνεδριΫσεων εήναι
αναγκαήο να άχουν εμπειρήα στην αντιμετώπιση συγκρουσιακών
καταστΫσεων και στη διαμεσολΫβηση.
ΠαρΫλληλα, η ανΫπτυξη της διαβούλευσης θα καταστέσει τις
αποφΫσεις του Δέμου περισσότερο συνεκτικάς και διαθάσιμες σε
δημόσιο διΫλογο, αλλΫ και τροποποήηση. Αυτό βάβαια αποτελεή μήα
λογικέ συνάπεια, καθώς με το να τήθενται οι αποφΫσεις και ο
σχεδιασμός σε δημόσιο διΫλογο, θα ενισχυθούν οι δεσμοή μεταξύ του
Δέμου ΠερΫματος και των δημοτών του, ενώ παρΫλληλα θα
επιτευχθεή η αποδοχέ των ανωτάρω σχεδιασμών από τους πολήτες.
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ΒΫσει των ανωτάρω εήναι σαφάς πως με τον ανασχεδιασμό της
Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης ο Δέμος του ΠερΫματος δεν θα
αρκεστεή μόνο στην τυπικέ πρόβλεψη μήας διαδικασήας, αλλΫ θα
επιδιώξει την ουσιαστικέ συμβολέ της στη διαμόρφωση των
δημοτικών αποφΫσεων, παράχοντας άναν σαφέ κανονισμό λειτουργήας
που θα δήνει τη δυνατότητα επήτευξης μήας διαβούλευσης υψηλές
ποιότητας.

2. «Πλαήσιο για τα δεσποζόμενα και αδάσποτα ζώα
συντροφιΫς και τις ειδικάς επιστημονικάς επιτροπάς, κατ’
εφαρμογέ του Ν. 4039/2012»

Ι. Εισαγωγέ
Ένα από τα μεγΫλα προβλέματα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων αλλΫ
και πολλών μικρότερων πόλεων, τεήνει να γήνει το θάμα των
αδάσποτων ζώων. Η αντιμετώπιση της κοινωνήας -έ μΫλλον η απραξήαως προς το δυσΫρεστο αυτό φαινόμενο δεν οφεήλεται παρΫ στην
άλλειψη της παιδεήας, τη νοοτροπήα µας αλλΫ και τη χαλαρότητα στην
εφαρμογέ των έδη θεσμοθετημάνων νόμων.
Ήδη πολλοή Δέμοι ανΫ την χώρα, άχουν προχωρέσει στην υλοποήηση
συγκεκριμάνων μάτρων, φιλοδοξώντας να επιλύσουν στο μάτρο του
δυνατού το πρόβλημα. ΚΫθε Δέμος ακολουθώντας το ήδιο παρΫδειγμα
οφεήλει με τη σύμπραξη των πολιτών, να δεήξει άνα ανθρώπινο
πρόσωπο και να υιοθετέσει µια πολιτισμάνη αντιμετώπιση του
προβλέματος, συγκροτώντας και στηρήζοντας µια Δημοτικέ Επιτροπέ
Προστασήας Ζώων. Η εν λόγω Επιτροπέ, µε την εθελοντικέ στέριξη
και τη συμβολέ όλων των φιλόζωων, πράπει να αποσκοπεή σε άνα
πρόγραμμα που θα περιλαμβΫνει σαφεής τρόπους αντιμετώπισης των
προβλημΫτων που σχετήζονται με τα αδάσποτα ζώα.

ΙΙ. Νομικό Πλαήσιο
Οι ρυθμήσεις των νόμων σχετικΫ με τα δεσποζόμενα και αδάσποτα ζώα,
που άχουν θεσμοθετηθεή εντός των προηγούμενων δεκαετιών, χρέζουν
Ϋμεσης εφαρμογές. Δεν εήναι λήγες οι προβλάψεις που επιδιώκουν την
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διασφΫλιση της ευζωήας αυτών και του φυσικού περιβΫλλοντος κατ’
επάκταση. Ορισμάνοι εξ αυτών εήναι ο Νόμος 2017/1992 «Ευρωπαϊκέ
σύμβαση για την προστασήα των ζώων συντροφιΫς», ο Νόμος 3170/2003
«Ζώα συντροφιΫς, αδάσποτα ζώα συντροφιΫς και Ϋλλες διατΫξεις»,
καθώς επήσης ο Νόμος 1197/1981 «Περή προστασήας των ζωών και
Ποινικάς κυρώσεις». Σάλος, πράπει να σημειωθεή η ψέφιση της
Οικουμενικές Διακέρυξης των ΔικαιωμΫτων των Ζώων, η οποήα
αποτελεή μήα παρότρυνση προς τα οργανωμάνα κρΫτη να
κατοχυρώσουν νομικΫ τα δικαιώματα των ζώων, όπως ακριβώς και τα
δικαιώματα των ανθρώπων. Τιοθετέθηκε από την Διεθνέ Ένωση
ΔικαιωμΫτων των Ζώων και Ϋλλες οργανώσεις στα πλαήσια της
διεθνούς συνΫντησης, με θάμα τα δικαιώματα των ζώων, στο Λονδήνο
τον επτάμβριο του 1977 και υπογρΫφηκε στο Παρήσι τον Οκτώβριο
του 1978. ύμφωνα με το Ϋρ. 1, όλα τα ζώα γεννιούνται με ήσα
δικαιώματα στη ζωέ και στη δυνατότητα ύπαρξης, με το Ϋρ. 2, ο
Ϋνθρωπος οφεήλει να σάβεται τη ζωέ κΫθε ζώου ενώ στο Ϋρ. 6 ορήζεται
ότι η εγκατΫλειψη ενός ζώου θεωρεήται πρΫξη απΫνθρωπη και
εξευτελιστικέ.
Επιπλάον, σημαντικότατη προβΫλλει η ρύθμιση που προάβλεψε το
Ϋρθρο 24 του υντΫγματος του 1975 όσον αφορΫ στην προστασήα του
φυσικού περιβΫλλοντος, στο οποήο εντΫσσονται και τα ζώα, η οποήα
αποτάλεσε την απαρχέ για την μετάπειτα εμφΫνιση μήας εκτεταμάνης
νομοθεσήας και νομολογήας σχετικές με την προστασήα της φύσης, της
πανήδας και των πολλών αγρήων και μη ζώων και πτηνών. Σο πλαήσιο
αυτό ενισχύθηκε το 1992 με την ενσωμΫτωση στην εθνικέ μας
νομοθεσήα της Ευρωπαϊκές ύμβασης για την προστασήα των ζώων
συντροφιΫς (ν. 2017/1992).
Εν συνεχεήα, καθήσταται ιδιαιτάρως σημαντικέ και δεν μπορεή να
παραληφθεή η ρύθμιση της υνθέκης του Άμστερνταμ το 1997, η
οποήα μάσω της προσθέκης του Πρωτοκόλλου για την προστασήα και
την καλέ μεταχεήριση των ζώων, υποχρεώνει όλα τα όργανα της ΕΕ
και τα κρΫτη μάλη να μεριμνέσουν αναφορικΫ με την ευζωήα των ζώων
και τη λέψη κατΫλληλων μάτρων για την προστασήα και τον σεβασμό
όλων των ζώων κατΫ τη χΫραξη νάων πολιτικών στη γεωργήα, στις
μεταφοράς, στην άρευνα και στην ενιαήα αγορΫ. Η χώρα μας ενταγμάνη
στο ανωτάρω πλαήσιο προάβη στη κύρωση διεθνών συμβΫσεων, στην
εφαρμογέ κοινοτικών κανονισμών και στην ενσωμΫτωση κοινοτικών
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Οδηγιών ανΫλογου περιεχομάνου για τα ζώα στο εθνικό μας δήκαιο.
(ν.1335/1983, ν. 1444/1984, ν.2015/1992, ν.2017/1992, ν.2055/1992,
ν.2204/1994, κλπ). Σάλος, ο ν.3170/2003 επιχεήρησε να ενισχύσει το
νομικό πλαήσιο ειδικΫ για τα ζώα συντροφιΫς.
Αναντήρρητα, καθοριστικέ προβΫλλει ως προς τη διασφΫλιση της
προστασήας και ευζωήας των αδάσποτων αλλΫ και δεσποζόμενων ζώων η
ψέφιση του ν. 4039/2012 με τήτλο «Για τα δεσποζόμενα και τα
αδάσποτα ζώα συντροφιΫς και την προστασήα των ζώων από την
εκμετΫλλευση έ τη χρησιμοποήηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
Πρόκειται για άνα σύγχρονο νομικό πλαήσιο, το όποιο τάθηκε σε ισχύ
στις αρχάς του 2012. Διαρκέ, ωστόσο, θα μπορούσαμε να
χαρακτηρήσουμε την προσπΫθεια για τη διασφΫλιση όσο το δυνατόν
καλύτερων συνθηκών διαβήωσης των ζώων, λαμβΫνοντας υπ’ όψιν την
τροποποήηση του ανωτάρου νόμου με τον Ν. 4235/2014 σχετικΫ με τα
«ΔιοικητικΫ μάτρα, τις διαδικασήες και κυρώσεις στην εφαρμογέ της
ενωσιακές και εθνικές νομοθεσήας στους τομεής των τροφήμων, των
ζωοτροφών και της υγεήας και προστασήας των ζώων».
ύμφωνα με τους δύο προαναφερθάντες νόμους επάρχονται ορισμάνες
ουσιώδεις και αξιοσημεήωτες ρυθμήσεις σχετικΫ με τα δεσποζόμενα και
αδάσποτα ζώα συντροφιΫς και το γενικότερο καθεστώς προστασήας των
ζώων. υγκεκριμάνα:
1. Δημιουργεήται σε κεντρικό επήπεδο η Διαδικτυακέ Ηλεκτρονικέ
ΒΫση σέμανσης και καταγραφές των ζώων συντροφιΫς και των
ιδιοκτητών τους, που θα αποτελάσει το βασικό εργαλεήο διαχεήρισης
των ζώων συντροφιΫς. τη Διαδικτυακέ Ηλεκτρονικέ ΒΫση
καταχωρήζονται από τους κτηνιΫτρους, που άχουν πιστοποιηθεή, τα
στοιχεήα, που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων ζώων
συντροφιΫς (όπως φύλο, χρώμα, ρΫτσα, απώλεια, παρΫδοση σε Ϋλλον
ιδιοκτέτη, θΫνατος) και τα στοιχεήα αναγνώρισης του ιδιοκτέτη τους
(όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλάφωνο και αριθμό ταυτότητας έ
διαβατηρήου έ ισοδύναμου εγγρΫφου, όπως δήπλωμα οδέγησης έ
ασφαλιστικό βιβλιΫριο), καθώς επήσης τηρούνται απαρεγκλήτως οι
διατΫξεις «περή προσωπικών δεδομάνων». Αυτέ η ηλεκτρονικέ
καταγραφέ όλων ανεξαιράτως των δεσποζόμενων και των αδάσποτων
ζώων σε συνδυασμό με την εφαρμογέ του πλαισήου ελάγχου αυτές της
καταγραφές από τη δημοτικέ αστυνομήα στα δεσποζόμενα ζώα
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θεωρεήται ως η αρχέ του τάλους για όποιον άχει σκοπό να αφένει ζώο
συντροφιΫς στο δρόμο.
2. Καθορήζονται οι συγκεκριμάνοι κανόνες ευζωήας που πράπει να
τηρούνται από τους ιδιοκτέτες των ζώων συντροφιΫς και
θεσμοθετεήται για λόγους απλοποήησης ενιαήο βιβλιΫριο υγεήας και
διαβατέριο των ζώων.
3. Η ηλεκτρονικέ σέμανση για όλες ανεξαήρετα τις γΫτες και τους
σκύλους δεσποζόμενους και αδάσποτους που περισυλλάγονται,
καθήσταται υποχρεωτικέ.
4. Για την επαναφορΫ στο φυσικό περιβΫλλον των αδάσποτων ζώων
συντροφιΫς λαμβΫνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των
αδάσποτων ζώων στην περιοχέ που επαναφάρονται. Σην ευθύνη για
την επήβλεψη και τη φροντήδα των επανεντασσόμενων αδάσποτων
ζώων άχουν, από κοινού, οι Δέμοι, οι οποήοι μΫλιστα δύνανται να
δημιουργέσουν και σημεήα παροχές τροφές και νερού για τα ζώα
αυτΫ, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικΫ σωματεήα και
ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχέ τροφές και νερού σε αδάσποτα
ζώα συντροφιΫς από φιλόζωους πολήτες, υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινές. Δημιουργεήται,
λοιπόν, άνα οργανωμάνο σύστημα περισυλλογές και διαχεήρισης των
αδάσποτων ζώων σε κΫθε Δέμο -σε συνεργασήα με Υιλοζωικάς Ενώσεις
και ωματεήα- ενώ θεσμοθετεήται η ευθύνη του Δέμου για κΫθε βλΫβη
έ ζημήα που προκαλεήται σε τρήτους από τα αδάσποτα ζώα.
5. Σα δημοτικΫ καταφύγια αδάσποτων ζώων θα αποτελούν χώρους
προσωρινές και όχι μόνιμης παραμονές των αδάσποτων ζώων, ενώ στο
πλαήσιο λειτουργήας τους θα παράχεται η αναγκαήα ιατρικέ
περήθαλψη στα ζώα που άχουν ανΫγκη.
6. Απαγορεύεται η με οποιονδέποτε τρόπο δημοσήευση/γνωστοποήηση
αγγελιών για υιοθεσήα ζώου συντροφιΫς, αν δεν αναφάρεται ο αριθμός
της ηλεκτρονικές σέμανσης.
7. Οι στειρώσεις στις οποήες υποβΫλλονται τα θηλυκΫ αδάσποτα ζώα
γήνονται από κτηνήατρους, ακόμα και σε κινητάς μονΫδες Ϋσκησης
κτηνιατρικών πρΫξεων μετΫ από σχετικέ Ϋδεια, ενώ στειρώσεις
μπορούν να γήνονται και από εθελοντάς αλλοδαπούς κτηνήατρους.
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8. ΤπΫρχει ρύθμιση για ποινάς που προβλάπει ο νόμος 4039 σε
περήπτωση ποινικών αδικημΫτων και διοικητικΫ πρόστιμα σε
περήπτωση απλών παραβΫσεων. Σαυτόχρονα, προβλάπεται σοβαρέ
αυστηροποήηση τόσο των ποινικών κυρώσεων, όσο και των διοικητικών
προστήμων για τους παραβΫτες, που γήνονται ακόμα πιο αυστηράς σε
περήπτωση υποτροπές, προκειμάνου να υπΫρχει άνα πλέρες,
αναλογικό, αποτρεπτικό και αποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων.
9. Οι στειρώσεις σε αδάσποτα ζώα συντροφιΫς, όπως επήσης και η
σέμανση και η καταγραφέ τους πραγματοποιούνται δωρεΫν και από
εθελοντάς επαγγελματήες κτηνιΫτρους, που άχουν την Ελληνικέ
υπηκοότητα έ την υπηκοότητα ενός από τα κρΫτη-μάλη της
Ευρωπαϊκές Ένωσης και οι οποήοι συγκεντρώνουν όλες τις
απαραήτητες προϋποθάσεις, προκειμάνου να μπορούν να ασκέσουν
νόμιμα το επΫγγελμα του κτηνιΫτρου στην ΕλλΫδα.
10. ε κΫθε Δέμο συγκροτεήται με απόφαση του ΔημΫρχου πενταμελές
επιτροπέ παρακολούθησης του προγρΫμματος διαχεήρισης αδάσποτων
ζώων συντροφιΫς.

ΙΙΙ. Πρόταση
το πλαήσιο μιας σειρΫς σημαντικών αρμοδιοτέτων που αναλαμβΫνει
κΫθε Δέμος προς διεκπεραήωση, προβΫλλει ιδιαιτάρως επιτακτικέ η
ανΫγκη πρόβλεψης και μάριμνας των ζώων, καθώς κι αυτΫ μεταξύ
Ϋλλων στοιχεήων απαρτήζουν το φυσικό περιβΫλλον όπου διαβιούμε. Η
επήλυση, επομάνως, τάτοιας φύσεως προβλημΫτων, που προκύπτουν,
χρέζει Ϋμεσης κινητοποήησης και εφαρμογές. Άλλωστε, δεν πράπει να
λησμονούμε πως τα ζώα εντΫσσονται σε άναν συμβιωτικό κύκλο με τον
Ϋνθρωπο. Δικαιούνται, λοιπόν, κι αυτΫ τη φροντήδα μας κι εμεής με
ευαισθησήα οφεήλουμε να τους την προσφάρουμε. Με το πρόγραμμα
προστασήας για τα αδάσποτα, τους παράχουμε τη σωστέ φροντήδα και
δημιουργούμε κλήμα ασφΫλειας στους δρόμους για τους κατοήκους του
ΠερΫματος.
Αντιλαμβανόμενος την ανΫγκη να τεθούν οι βΫσεις για μήα πιο
πολιτισμάνη αντιμετώπιση των «Ϋστεγων» ζώων, επιχειρώ να προβώ
στη διατύπωση ορισμάνων βασικών αξόνων και πρακτικών ενός
προγρΫμματος, που θα συμβΫλλει προς αυτέν την κατεύθυνση, τους
οποήους παραθάτω παρακΫτω:
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1) Σην πληροφόρηση των κατόχων των ζώων σχετικΫ με την
υποχράωσέ τους για ηλεκτρονικέ καταγραφέ των ζώων συντροφιΫς.
Για την πραγματοποήηση της ηλεκτρονικές σέμανσης έ την άκδοση
βιβλιαρήου υγεήας έ διαβατηρήου ο ιδιοκτέτης του δεσποζόμενου ζώου
συντροφιΫς υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνήατρο, που άχει
πιστοποιηθεή, την αστυνομικέ του ταυτότητα έ το διαβατέριο του έ
Ϋλλο ισοδύναμο άγγραφο, προκειμάνου να επαληθευτούν τα ατομικΫ
του στοιχεήα και να αντιστοιχηθεή ο μοναδικός κωδικός σέμανσης του
ζώου συντροφιΫς με τα ατομικΫ στοιχεήα του ιδιοκτέτη του.
Σα αδάσποτα ζώα που εντΫσσονται στο πρόγραμμα καταγρΫφονται και
σημαήνονται ηλεκτρονικΫ, με την χρέση microchip. To microchip που
εμφυτεύεται στο αδάσποτο ζώο, φάρει άναν μοναδικό 16ψέφιο κωδικό
ταυτοποήησης και εήναι απόλυτα βιοσυμβατό.
Επιπλάον,
γήνεται
χρέση χρωματικού κώδικα στα περιλαήμια που φορούν για τον
διαχωρισμό αρσενικών-θηλυκών αδάσποτων σκύλων (μπλε χρώματος
για τα αρσενικΫ, κόκκινου χρώματος για τα θηλυκΫ), στα οποήα θα
αναγρΫφεται
η
άνδειξη:
«Δέμος
ΠερΫματος-Εμβολιασμάνοτειρωμάνο».
Διευκρινήζεται ότι και οι δύο αυτοή τρόποι σέμανσης δεν εήναι
επιβλαβεής και δεν ενοχλούν τα ζώα. λα τα στοιχεήα που αφορούν στο
κΫθε ενταγμάνο στο πρόγραμμα ζώο (φωτογραφήα, αύξων αριθμός
καταγραφές, αριθμός microchip, ιατρικό ιστορικό κλπ), προτεήνεται
να βρήσκονται σε ηλεκτρονικέ βΫση δεδομάνων, την οποήα θα
διαχειρήζεται η Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές του
Δέμου μας.
2) Σο στΫδιο που ακολουθεή διακρήνεται από τις ενάργειες τεήρωσηΑποπαρασήτωση-Εμβολιασμός. Σα ζώα περισυλλάγονται, μεταφάρονται
στο συμβαλλόμενο με το Δέμο μας διαδημοτικό Κάντρο Περήθαλψης
(ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ) του ΠΕ.Τ.Δ.Α.Π.. Εκεή αποπαρασιτώνονται,
εμβολιΫζονται, στειρώνονται και τους παράχεται η απαραήτητη
κτηνιατρικέ φροντήδα, ενώ όσα ζώα υποβΫλλονται σε στεήρωση έ
λοιπάς χειρουργικάς επεμβΫσεις παραμάνουν (τουλΫχιστον άξι ημάρες)
προκειμάνου να παρακολουθεήται η μετεγχειρητικέ εξάλιξέ τους.
ΜετΫ την ανΫρρωση τους, τα ζώα επανατοποθετούνται στο αρχικό
σημεήο περισυλλογές τους, ως ο νόμος ορήζει. Έπειτα, ακολουθεή το
στΫδιο της ανΫρρωσης, σύμφωνα με το οποήο μετΫ την παροχέ των
απαραήτητων
κτηνιατρικών
υπηρεσιών
στα
συνεργαζόμενα
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κτηνιατρεήα, και την παράλευση των άξι ημερών, όσα ζώα χρέζουν
επιπρόσθετης φροντήδας για την πλέρη ανΫρρωση τους, μεταφάρονται
σε ειδικό χώρο φύλαξης και καθημερινές φροντήδας. Εκεή κΫθε ζώο
παραμάνει όσο καιρό κρήνεται απαραήτητο για την πλέρη ανΫρρωσέ
του.
3) Σάλος, μετΫ την αποθεραπεήα τους, τα ζώα υγιέ, στειρωμάνα,
εμβολιασμάνα και αποπαρασιτωμάνα, εΫν δεν υιοθετηθούν,
επανατοποθετούνται στο χώρο από τον οποήο εήχαν περισυλλεχθεή,
πλην όσων εήναι αποδεδειγμάνα επικήνδυνα, πΫσχουν από χρόνια και
ανήατα νοσέματα έ εήναι ανήκανα να αυτοσυντηρηθούν.
4) ε άνα αρχικό στΫδιο εφαρμογές του προγρΫμματος μάριμνας περή
των ζώων ο Δέμος ΠερΫματος επιχειρώντας την περισυλλογέ τους θα
πράπει να προβεή στην διΫθεση συνεργεήων με ειδικΫ εκπαιδευμάνους
υπαλλέλους του, που θα εήναι επιφορτισμάνα με την συγκάντρωση
αδάσποτων ζώων και τη μεταφορΫ τους στα συνεργαζόμενα
κτηνιατρεήα, για την περαιτάρω εφαρμογέ του προγρΫμματος. Η
αρμοδιότητα αυτέ μπορεή να ασκεήται και από συνδάσμους Δέμων,
καθώς και από φιλοζωικάς ενώσεις και σωματεήα, αφού προηγηθεή
σχετικέ άγγραφη συμφωνήα με τον Δέμο, ο οποήος άχει τη συνολικέ
εποπτεήα των αδάσποτων ζώων συντροφιΫς εντός των διοικητικών του
ορήων. Οι κατΫ τα ως Ϋνω φιλοζωικάς ενώσεις και σωματεήα που
εγκρήνονται από τον Δέμο οφεήλουν να διαθάτουν υποδομέ,
συνιστΫμενη στην ύπαρξη κατΫλληλων σχετικών εγκαταστΫσεων έ
οχημΫτων μεταφορΫς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρήα στο
χειρισμό των ζώων. (αρ. 9 παρ. 1 Ν. 4235/2014)
5) ΠαρΫλληλα σύμφωνα με τις διατΫξεις του ν. 604/1977 και του π.δ.
463/1978, υπό την εποπτεήα των Δέμων, μπορούν να ιδρυθούν και να
λειτουργούν καταφύγια έ και κτηνιατρεήα αδάσποτων ζώων
συντροφιΫς και από φιλοζωικΫ σωματεήα και ενώσεις, που διαθάτουν
το κατΫλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, τουλΫχιστον άναν κτηνήατρο
ανΫ 50 ζώα, την τεχνικέ υποδομέ, τις εγκαταστΫσεις και τον αναγκαήο
εξοπλισμό. Πρόκειται για χώρους προσωρινές φιλοξενήας και
περήθαλψης των ζώων, ώσπου δηλαδέ να δοθούν για υιοθεσήα έ να
επανενταχθούν στο οικεήο περιβΫλλον τους. Πράπει ταυτόχρονα να
προβλεφθεή η επιλογέ ταϊστρών και ποτήστρων για τη σήτιση των
αδάσποτων που επανεντΫσσονται. τα εν λόγω καταφύγια θα πράπει να
γήνονται δεκτΫ και κατοικήδια τα οποήα δεν μπορούν να διατηρέσουν
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Ϋλλο στην κατοχέ τους οι ιδιοκτέτες τους για λόγους ανωτάρας βήας
π.χ. θΫνατος ιδιοκτέτη, εμφΫνιση αλλεργικές αντήδρασης,
μετανΫστευση κλπ.. Μακροπρόθεσμο στόχο θα μπορούσε να
αποτελάσει η μετεξάλιξη του καταφυγήου αυτού σε πΫρκο ζώων με
πολλαπλάς δρΫσεις και εκπαιδευτικού-ενημερωτικού- ψυχαγωγικού
χαρακτέρα.
6) Σα αδάσποτα ζώα συντροφιΫς, που θα περισυλλάγονται, θα
οδηγούνται τμηματικΫ στα υπΫρχοντα καταφύγια αδάσποτων ζώων
συντροφιΫς, στα δημοτικΫ κτηνιατρεήα έ, σε εξαιρετικάς περιπτώσεις,
και σε ιδιωτικΫ κτηνιατρεήα, που διαθάτουν την κατΫλληλη υποδομέ
και μπορούν να φιλοξενέσουν προσωρινΫ και για εύλογο χρονικό
διΫστημα τα προς περήθαλψη ζώα. Μάχρι την αποθεραπεήα τους, θα
υποβΫλλονται σε κτηνιατρικέ εξάταση, θα στειρώνονται, θα
σημαήνονται με ηλεκτρονικέ σέμανση ως αδάσποτα και θα
καταγρΫφονται στην ηλεκτρονικέ βΫση.
Επήσης, σε περήπτωση που διαπιστωθεή από την κτηνιατρικέ εξάταση
ότι εήναι τραυματισμάνα έ πΫσχουν από ιΫσιμο νόσημα, θα
υποβΫλλονται στην κατΫλληλη θεραπευτικέ αγωγέ. Αν πΫλι
διαπιστωθεή από την κτηνιατρικέ εξάταση ότι εήναι επικήνδυνα ζώα
συντροφιΫς έ ότι πΫσχουν από ανήατη ασθάνεια έ ότι εήναι πλέρως
ανήκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γέρατος έ αναπηρήας και η
διατέρησέ τους στη ζωέ εήναι πρόδηλα αντήθετη με τους κανόνες
ευζωήας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικΫ σωματεήα της περιοχές να
αναλΫβουν τη φροντήδα, εποπτεήα και τη διαδικασήα υιοθεσήας τους,
θα υποβΫλλονται σε ευθανασήα. (αρ. 9 παρ 4 Ν.4235/2014).
7) Επιπροσθάτως, χρέσιμη θα έταν η πρόβλεψη για παροχέ
οικονομικές βοέθειας από τον Δέμο προς τους εθελοντάς, με την
αξιοποήηση του συμβαλλόμενου με τον Δέμο μας Διαδημοτικού
Κάντρου Περήθαλψης Αδάσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) του
ΠΕ.Τ.Δ.Α.Π., καθώς επήσης και με τη λειτουργήα Δημοτικού
Κτηνιατρεήου.
8) Αναγκαήα, ακόμη, κρήνεται η ανΫπτυξη μιας ομαλές και
εποικοδομητικές συνεργασήας με εταιρεήες ως προς τη χορέγηση
φαρμΫκων και τροφών τόσο για την εύρυθμη λειτουργήα του
καταφυγήου, όσο και για την ελΫχιστη δυνατέ επιβΫρυνση του
προϋπολογισμού του Δέμου.
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9) Σόσο ο Δέμος όσο και οι φιλοζωικάς οργανώσεις μάσω μήας
καθημερινές προσπΫθειας θα πράπει να ανταποκρήνονται
αποτελεσματικΫ και Ϋμεσα στα αιτέματα των πολιτών, στα πλαήσια της
κεήμενης νομοθεσήας αλλΫ και των οικονομικών δυνατοτέτων τους, με
γνώμονα πΫντοτε τη προστασήα της δημόσιας υγεήας και ασφΫλειας
των πολιτών μας. Ψς προς την κατεύθυνση αυτέ ο Δέμος θα έταν
χρέσιμο να διαθάσει άνα γραφεήο στο Δημαρχεήο, όπου σε συνεργασήα
με τους φιλοζωικούς συλλόγους, ο Δημότης θα ενημερώνεται για το
πρόγραμμα και εφόσον ενδιαφάρεται, θα συμπληρώνει άνα
ερωτηματολόγιο/αήτηση προσωρινές φιλοξενήας ενός αδάσποτου ζώου
μάχρι να υιοθετηθεή από την ανΫδοχη οικογάνεια.
10) το Δέμο ΠερΫματος εήναι αναγκαήο να συγκροτηθεή με απόφαση
του ΔημΫρχου πενταμελές επιτροπέ παρακολούθησης του
προγρΫμματος διαχεήρισης αδάσποτων ζώων συντροφιΫς, τα δύο μάλη
της οποήας ορήζονται από τα φιλοζωικΫ σωματεήα και τις ενώσεις που
λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δέμο έ στην Περιφερειακέ
Ενότητα Πειραιώς. ύμφωνα με το αρ.9 παρ.12 του Ν.4235/2014 στην
επιτροπέ μετάχουν:
•Ένας (1) κτηνήατρος, που ορήζεται από τον Δέμο και ο οποήος εήναι,
κατΫ προτήμηση, ο υπεύθυνος του προγρΫμματος διαχεήρισης των
αδάσποτων ζώων συντροφιΫς και ελλεήψει αυτού Ϋλλος ιδιώτης
κτηνήατρος.
•Ένας (1) εκπαιδευτές σκύλων, ο οποήος εήναι μάλος νομήμως
αναγνωρισμάνου επαγγελματικού σωματεήου εκπαιδευτών σκύλων και
ελλεήψει αυτού εκπρόσωπος του Δέμου.
•Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορήζεται από τον Δέμο, με τον
αναπληρωτέ του.
Η επιτροπέ αποφασήζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου
συντροφιΫς, σύμφωνα με τον ορισμό της περήπτωσης στ’ του Ϋρθρου 1,
όπως ισχύει και αντιμετωπήζει τα προβλέματα που προκύπτουν κατΫ
τη διαχεήριση των αδάσποτων ζώων. ΠαρΫλληλα, προβαήνει στην
καταγραφέ των προβλημΫτων που δημιουργούνται στο καταφύγιο και
στην πόλη, συζητΫ και εφαρμόζει ιδάες για την καθαρέ πόλη, την
προστασήα και την ευζωήα των αδάσποτων και δεσποζόμενων ζώων,
ενημερώνει και συνεργΫζεται με τους φορεής για τη σωστέ λειτουργήα
του προγρΫμματος και την προστασήα των ζώων.
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11) την περήπτωση που υπΫρχει διαφωνήα για την επικινδυνότητα
ενός αδάσποτου ζώου συντροφιΫς έ για την αναγκαιότητα της
πραγματοποήησης ευθανασήας σε αδάσποτο ζώο συντροφιΫς, την
οριστικέ απόφαση λαμβΫνει ειδικέ επιστημονικέ επιτροπέ που
συγκροτεήται στο Δέμο με απόφαση του ΔημΫρχου και αποτελεήται
από:
•Έναν κτηνήατρο της κτηνιατρικές υπηρεσήας της Περιφερειακές
Ενότητας Πειραιώς με τον αναπληρωτέ του
•Έναν ιδιώτη κτηνήατρο που ασκεή νόμιμα το επΫγγελμα στη Φώρα
και δραστηριοποιεήται στο Δέμο έ σε όμορο Δέμο με τον αναπληρωτέ
του
•Έναν κτηνήατρο που ασκεή νόμιμα το επΫγγελμα στη Φώρα και
συνεργΫζεται με το φιλοζωικό σωματεήο που δραστηριοποιεήται στο
Δέμο έ σε όμορο Δέμο με τον αναπληρωτέ του
ε περήπτωση επιθετικού ζώου ο Δέμος μπορεή να ζητέσει τη γνώμη
εκπαιδευτέ σκύλων, ο οποήος εήναι μάλος νομήμως αναγνωρισμάνου
σωματεήου εκπαιδευτών σκύλων.
12) την παρ. 10 του Ϋρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΥΕΚ 15 Α') όπως
ισχύει, αναφάρεται ότι για την επαναφορΫ στο φυσικό περιβΫλλον των
αδάσποτων ζώων συντροφιΫς λαμβΫνεται υπ’ όψιν η πυκνότητα του
πληθυσμού των αδάσποτων ζώων στην περιοχέ που επαναφάρονται.
Σην ευθύνη για την επήβλεψη και τη φροντήδα των επανεντασσόμενων
αδάσποτων ζώων άχουν από κοινού, οι Δέμοι, οι οποήοι μΫλιστα
δύνανται να δημιουργέσουν και σημεήα παροχές τροφές και νερού για
τα ζώα αυτΫ, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικΫ
σωματεήα και ενώσεις.
Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπές της παραγρΫφου 12 του ιδήου
νόμου, ρυθμήζονται οι λεπτομάρειες προσδιορισμού της πυκνότητας
του πληθυσμού των αδάσποτων ζώων στην περιοχέ που αυτΫ
επαναφάρονται, καθώς και η οριοθάτηση των περιοχών που δεν
επιτράπεται η επαναφορΫ τους.
ε κανάνα σημεήο του Ν.4039/2012 (ΥΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, δεν
αναφάρεται η δυνατότητα αντικατΫστασης των επιτροπών των Δέμων
της παρ. 12 του Ϋρθρου 9 του ιδήου νόμου, από αντήστοιχες επιτροπάς
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που θα λειτουργούν στους συνδάσμους Δέμων, για όσους Δέμους εήναι
μάλη υνδάσμων. Λόγω του ότι πολλάς από τις αρμοδιότητες που
ασκούνται από τις πενταμελεής επιτροπάς, όπως οι αποφΫσεις
επαναφορΫς των ζώων στο φυσικό περιβΫλλον, απαιτούν τη γνώση των
χώρων του κΫθε Δέμου και των ιδιαιτεροτέτων κΫθε περιοχές, εήναι
προφανάς ότι τα μάλη της επιτροπές πράπει να εήναι γνώστες των
στοιχεήων αυτών. Επήσης, επειδέ οι Διαδημοτικοή ύνδεσμοι άχουν
αναλΫβει άνα μόνο μάρος των αρμοδιοτέτων των Δέμων, όπως αυτάς
καθορήζονται στο Ϋρθρο 9 του Ν.4039/2012, λόγου χΫρη τη διαχεήριση
του πληθυσμού των σκύλων και όχι του πληθυσμού των γατιών, αυτό
συνεπΫγεται ότι μια επιτροπέ του υνδάσμου δεν μπορεή να
αντικαταστέσει την πενταμελέ επιτροπέ του Δέμου, η οποήα άχει
αναλΫβει τη συνολικέ παρακολούθηση της διαχεήρισης του
προγρΫμματος.
13) Η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπές εήναι απαραήτητη
προϋπόθεση ώστε να καταστεή εφικτέ η επιχορέγηση του Δέμου από
το Τπουργεήο ΠεριβΫλλοντος και Ενάργειας, για τη δημιουργήα
καταφυγήου και για την υλοποήηση των ενεργειών διαχεήρισης των
αδάσποτων ζώων συντροφιΫς.
14) Σάλος, μη μπορώντας να παραλεήψουμε τη σημαντικότητα της
ενημάρωσης των πολιτών αναφορικΫ με τη λειτουργήα και δρΫση του
προγρΫμματος, πράπει να αναλογιστούμε την ανΫγκη άναρξης, σε
συνεργασήα με το τμέμα παιδεήας, ενός ολοκληρωμάνου προγρΫμματος
εκπαήδευσης, ενημάρωσης, επιμόρφωσης και προαγωγές της φιλοζωήας
μάσω α) ενημερωτικές εκστρατεήας του Δέμου σε συνεργασήα με τις
φιλοζωικάς με αφήσες, ενημερωτικΫ φυλλΫδια, ημερήδες - εκδηλώσεις
και ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο και β) επιμορφωτικών επισκάψεων
σε νηπιαγωγεήα και σχολεήα με προβολάς, και εκπαήδευση για την
αντιμετώπιση και το χειρισμό των αδάσποτων ζώων.
Προς επήρρωση των προαναφερθάντων τονήζεται πως ο Δέμος σε
συνεργασήα με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορεής, που προβλάπονται
από το νόμο, όπως τα φιλοζωικΫ σωματεήα, τη Διεύθυνση Αγροτικές
Οικονομήας και Κτηνιατρικές της Περιφερειακές Ενότητας ΠειραιΫ
και τη Γενικέ Διεύθυνση Κτηνιατρικές του Τπουργεήου Αγροτικές
ΑνΫπτυξης και Σροφήμων, θα έταν ωφάλιμο να προχωρούσε στην
εκπόνηση ενός προγρΫμματος ενημάρωσης των δημοτών σχετικΫ με τις
υποχρεώσεις κατ' αρχέν των ιδιοκτητών των ζώων, τις δρΫσεις και τις
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υποχρεώσεις του Δέμου και τάλος την ανΫπτυξη μήας φιλικές
συνεήδησης προς τα ζώα και το περιβΫλλον τους, που τελικώς πράπει
να αντιληφθούμε πως εήναι κοινό με το δικό μας. Σα ζώα συντροφιΫς
εήτε αδάσποτα εήτε δεσποζόμενα αποτελούν μάλη του φυσικού μας
περιβΫλλοντος, με αποτάλεσμα οποιαδέποτε ενάργεια βλΫπτει κΫποιο
από τα μάλη αυτού του περιβΫλλοντος να επηρεΫζει την βιωσιμότητα
όλων.
Οι προτΫσεις που τάθηκαν ανωτάρω αποσκοπούν στην ανΫπτυξη ενός
αισθέματος ευθύνης και αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο,
αλλΫ και ενήσχυσης της φιλοζωήας, που όλοι οφεήλουμε να
υιοθετέσουμε προκειμάνου να αλλΫξει η αντήληψη, η νοοτροπήα, η
κουλτούρα και κατ’ επάκταση η συμπεριφορΫ μας απάναντι στα ζώα,
μιας και αποτελεή κι αυτό το στοιχεήο δεήκτη του πολιτισμού της
κοινωνήας όπου διαβιούμε.

3. «Εφαρμογέ του νομοθετικού πλαισήου απαγόρευσης
του καπνήσματος στο Δημαρχεήο και στις Τπηρεσήες του
Δέμου ΠερΫματος»

Ι. Εισαγωγέ
Ο αντικαπνιστικός νόμος επιβΫλλεται να εφαρμοστεή για τη
συμμόρφωση των καπνιστών, αλλΫ και την προστασήα των μη
καπνιζόντων. ΑνεξΫρτητα από την τυπικέ εφαρμογέ του νομοθετικού
πλαισήου περή απαγόρευσης του καπνήσματος, εήναι σημαντικό να μην
λησμονούμε το γεγονός πως το κΫπνισμα σε κλειστό χώρο δημιουργεή
υψηλέ συγκάντρωση ορισμάνων βλαπτικών ουσιών που μπορεή να
προκαλάσουν συμπτώματα ακόμα και σε μη καπνιστάς.
Η καθημερινέ άκθεση ενός μη καπνιστέ για πολλΫ χρόνια στο
κΫπνισμα Ϋλλων επηρεΫζει την αναπνευστικέ του λειτουργήα και
αυξΫνει την πιθανότητα να προσβληθεή από καρκήνο του πνεύμονα,
καρδιαγγειακάς παθέσεις, καθώς και Ϋλλες σοβαράς ασθάνειες.
Εξαιτήας αυτών των συνεπειών -απόρροια του ανεξάλεγκτου
καπνήσματος- βΫσει του νόμου, το κΫπνισμα απαγορεύεται σε όλους
τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Οι υπεύθυνοι για κΫθε δημόσιο
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χώρο καλούνται να
κατασταλτικΫ μάτρα.

λΫβουν

τα

απαραήτητα

προληπτικΫ

και

Εήναι γεγονός πως στους δημοτικούς χώρους της πόλης μας ο εν ισχύ
αντικαπνιστικός νόμος φαήνεται να παραβιΫζεται. Πλέθος πολιτών
διαμαρτύρονται για την υφιστΫμενη κατΫσταση που κυριαρχεή τόσο σε
κΫποιες υπηρεσήες του Δέμου μας, όσο και την ώρα που συνεδριΫζει το
Δημοτικό υμβούλιο. Επομάνως, εήναι επιτακτικέ ανΫγκη να ληφθούν
οι απαραήτητες πρωτοβουλήες για να αντιμετωπισθεή αυτό το
πρόβλημα αποτελεσματικΫ.

II. Ιστορικέ διαδρομέ αντικαπνιστικών νόμων
Από το 1989 το Ευρωπαϊκό υμβούλιο ζητούσε με ψέφισμα του (89/C
189/01) από τα ΚρΫτη Μάλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτέτων (μετάπειτα
Ευρωπαϊκέ Ένωση) να εκδώσουν μάτρα που αφορούν την απαγόρευση
του καπνήσματος στους δημόσιους χώρους και στα μάσα μαζικές
μεταφορΫς. Με τη σύσταση 2003/54/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό υμβούλιο
κΫλεσε τα ΚρΫτη Μάλη να εφαρμόσουν μάτρα προστασήας από την
άκθεση στο παθητικό κΫπνισμα σε εσωτερικούς χώρους εργασήας, σε
κλειστούς δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκοινωνήες.
ύμφωνα με την απόφαση C-49/00 του Δικαστηρήου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτέτων (Επιτροπέ κατΫ Ιταλήας), η οδηγήα πλαήσιο για την
ασφΫλεια και υγεήα των εργαζομάνων καλύπτει όλους τους κινδύνους
στον χώρο της εργασήας, μολονότι δεν κΫνει ρητέ αναφορΫ στον καπνό
και απαιτεή από κΫθε εργοδότη να αξιολογεή τους κινδύνους και να
λαμβΫνει τα κατΫλληλα μάτρα πρόληψης και προστασήας.
Επιπλάον, στις 30 Ιανουαρήου 2007, η Ευρωπαϊκέ Επιτροπέ εξάδωσε
την ΠρΫσινη Βήβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμάνη από το κΫπνισμα:
στρατηγικάς επιλογάς σε επήπεδο Ε.Ε.». κοπός της οδηγήας εήναι η
προώθηση μιας ευρεήας πολιτικές της Ε.Ε. για τη δημιουργήα
ελεύθερων χώρων καπνήσματος, που εκτιμΫται ότι μπορεή να άχει
μεγΫλη αποτελεσματικότητα ως πολιτικέ άναντι του καπνήσματος.
Ο πρώτος νόμος για το κΫπνισμα στην ΕλλΫδα θεσπήστηκε το 1856 με
την απαγόρευση του καπνήσματος και όλους «εν γάνει τους
υπαλλέλους και υπηράτας του ΚρΫτους εντός των δημοσήων γραφεήων
και καταστημΫτων». την πιο σύγχρονη ιστορήα, η πρώτη νομοθετικέ
πρωτοβουλήα στον τομάα της απαγόρευσης του καπνήσματος εισέχθη
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το 1952, με την απαγόρευση του καπνήσματος στις δημόσιες
συγκοινωνήες. Η ρύθμιση αυτέ εήχε ως στόχο τον περιορισμό της
άκθεσης των πολιτών στο κΫπνισμα και υπέρξε η μοναδικέ παράμβαση
του νομοθάτη στον τομάα του καπνήσματος μάχρι το 1979. Σο 1979
νομοθετέθηκε η απαγόρευση του καπνήσματος σε Νοσοκομεήα και
ιδιωτικάς κλινικάς, ενώ το 1980 απαγορεύθηκε σε κλειστούς
δημόσιους χώρους.
Αξήζει να σημειωθεή πως όλες αυτάς οι ρυθμήσεις δεν άτυχαν
συστηματικές εφαρμογές, με αποτάλεσμα να ανακύψει η ανΫγκη για
την περαιτάρω θεσμοθάτηση νάων μάτρων. ε αυτέ την κατεύθυνση
εξαιρετικΫ σημαντικάς υπέρξαν οι ευρωπαϊκάς οδηγήες: 1989/622,
2001/37 και 2003/33. Σο κύριο νομοθετικό πλαήσιο για την
απαγόρευση του καπνήσματος εήναι το εξές:
1. Ο Ν. 3420/2005 (ΥΕΚ 298/ τ.α΄), επικύρωση στην ελληνικέ
νομοθεσήα της ύμβασης Πλαήσιο του Π.Ο.Τ. για τον άλεγχο του
καπνήσματος.
2. Ο Ν. 3730/2008 (ΥΕΚ 262/ τ.α΄), περή προστασήας ανηλήκων από
τον καπνό και το αλκοόλ κ.α. διατΫξεις, όπως τροποποιέθηκε με το Ν.
3868/2010 (ΥΕΚ 129/ τ.α΄), περή αναβΫθμισης του Ε..Τ. και Ϋλλων
διατΫξεων, Ϋρθρο 17
3. Η ΚΤΑ 104720/ 2010 (ΥΕΚ 1315/τ. β΄) καθορισμός οργΫνων,
διαδικασήας ελάγχου και επιβολές προστήμων σε εφαρμογέ του Ν.
3868/2010΄΄
4. Ο Ν. 3918/2011 (ΥΕΚ 31/ τ. α), περή διαρθρωτικών αλλαγών στο
σύστημα υγεήας και Ϋλλων διατΫξεων, Ϋρθρο 65
5. Η Τ1γ/Γ.Π.οικ. 93828/2011 ΚΤΑ (ΥΕΚ 2026/ τ.β΄), περή
καθορισμού των όρων και προϋποθάσεων για τη λειτουργήα χώρων
καπνιζόντων εντός των καζήνο και των κάντρων διασκάδασης Ϋνω των
300 τ.μ., όπως τροποποιέθηκε με την Τ1γ/Γ.Π./134274//2011 ΚΤΑ
(ΥΕΚ 2931/ τ.β΄)
6. Σο Ν. 4172/2013 (ΥΕΚ 167/ τ.α΄), περή φορολογήας εισοδέματος,
επεήγοντα μάτρα εφαρμογές των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 κ.α. διατΫξεις., Ϋρθρο 81
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7. Η 151/26-3-2013 Γνωμοδότηση του Νομικού υμβουλήου του
ΚρΫτους (ΑΔΑ:ΒΛ4ΧΟΡΡΕ-ΡΔ6)
8. Η ΔΤΓ6/Γ.Π.οικ.3399/14-1-2014 Εγκύκλιος του Τπουργεήου Τγεήας
και Κοινωνικές Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:ΒΙΧΠΘ-ΟΞΟ) για την ανΫγκη
εντατικοποήησης των ελάγχων για την εφαρμογέ του νομοθετικού
πλαισήου απαγόρευσης του καπνήσματος στους δημόσιους χώρους.

III. Ισχύον Νομικό Πλαήσιο
1. Εισαγωγέ
Εν πρώτοις, το κΫπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς
δημόσιους χώρους, δήχως εξαιράσεις, όπως οφεήλει να υπενθυμήζεται
από την αντήστοιχη απαγορευτικέ σέμανση.
Οι Αρχάς, οι οποήες εήναι επιφορτισμάνες και αρμόδιες για τον άλεγχο
εφαρμογές του νόμου περή απαγόρευσης τους καπνήσματος και την
επιβολέ κυρώσεων εήναι οι εξές:
1) οι Διευθύνσεις Δημόσιας Τγεήας της Σοπικές Αυτοδιοήκησης (ΟΣΑ)
β΄ βαθμού,
2) η Δημοτικέ Αστυνομήα,
3) οι υπΫλληλοι επιθεωρητάς της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ΕΟΣ του
υπουργεήου Πολιτισμού,
4) οι επιθεωρητάς εργασήας του ώματος Επιθεωρητών Εργασήας του
υπουργεήου Εργασήας,
5) ο τομάας Ελάγχου Καπνού και Αλκοόλ του ώματος Επιθεωρητών
Τπηρεσιών Τγεήας και Πρόνοιας,
6) οι γιατροή και οδοντήατροι Δημόσιας Τγεήας του ΕΤ,
7) οι επόπτες δημόσιας υγεήας του υπουργεήου Τγεήας
8) οι λιμενικάς αρχάς.
Σα Ϋτομα υπό την ευθύνη των οποήων βρήσκεται κΫθε δημόσιος χώρος,
οφεήλουν να λαμβΫνουν τα αναγκαήα μάτρα, προληπτικές και
κατασταλτικές φύσης, μεταξύ των οποήων εήναι και το να ζητούν να
βγουν σε εξωτερικό χώρο όσοι επιθυμούν να καπνήσουν. Σα πρόστιμα
εήναι συγκεκριμάνα και επιβΫλλονται επιτόπου από τις αρμόδιες
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αρχάς. Σα πρόστιμα πληρώνονται στις Δ.Ο.Τ. και μειώνονται στο
έμισυ εΫν αποπληρωθούν σε διΫστημα 15 ημερών από την επιβολέ
τους.
ΒΫσει του νόμου, το κΫπνισμα απαγορεύεται πλέρως:
• τα μάσα μαζικές μεταφορΫς, με εξαήρεση τα πλοήα.
• τα θάατρα και τους κινηματογρΫφους.
• τις υπηρεσήες υγεήας.
• τα σχολεήα πρωτοβΫθμιας και δευτεροβΫθμιας εκπαήδευσης.
Μερικέ απαγόρευση υπΫρχει:
• τα θαλΫσσια μάσα μεταφορΫς.
• τα εστιατόρια, παμπ και μπαρ.
• τα δημόσια κτήρια και τους εσωτερικούς χώρους εργασήας.
Ψς «εσωτερικός χώρος» νοεήται και το αήθριο έ ο χώρος με συρόμενη έ
αποσπώμενη οροφέ, όπως και κΫθε χώρος, με σκάπαστρο και
ταυτόχρονα κλεισμάνος με οποιονδέποτε τρόπο περιμετρικΫ.
Η εφαρμογέ της νομοθεσήας μάχρι σέμερα δεν άχει υπΫρξει
ικανοποιητικέ. ε αυτό το πλαήσιο, χαρακτηριστικέ υπέρξε και η
παράμβαση του Αρεήου ΠΫγου για την πιστέ εφαρμογέ του νόμου για
το κΫπνισμα, μάσω της Εισαγγελάως του Αρεήου ΠΫγου, Ευτάρπης
ΚουτζαμΫνη, η οποήα σε άγγραφο που απάστειλε
προς τους
Εισαγγελεής Εφετών της χώρας μας τον ΜΫρτιο του 2014 τονήζει την
αναγκαιότητα της εφαρμογές της νομοθεσήας περή απαγόρευσης του
καπνήσματος σε δημόσιους χώρους.
Η εισαγγελάας υπενθυμήζει πως το κΫπνισμα απαγορεύεται πλέρως σε
όλους τους δημόσιους έ ιδιωτικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για
την παροχέ εργασήας και σε όλα τα καταστέματα υγειονομικού
ενδιαφάροντος. Εξαιτήας μΫλιστα και της επιτακτικές ανΫγκης
συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους η κ. ΚουτζαμΫνη παρακΫλεσε
τους Εισαγγελεής Εφετών να δώσουν τις δάουσες οδηγήες στους
Εισαγγελεής Πρωτοδικών των περιφερειών τους και αυτοή στις
Αστυνομικάς και Λιμενικάς Αρχάς της περιφάρειΫς τους.
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ε ό,τι αφορΫ στατιστικΫ στοιχεήα, το 78% των Ελλένων θεωρεή
πολιτιστικό υποβιβασμό τη μη εφαρμογέ του αντικαπνιστικού νόμου,
ενώ το 73,9% δηλώνουν θυμωμάνοι από τη μη εφαρμογέ του νόμου,
όπως επήσης και το 45,6% των καπνιστών.

2. Η εγκύκλιος του Τπουργεήου Τγεήας (2014)
Αναντήρρητα, καήριας σημασήας εήναι η πιο πρόσφατη εγκύκλιος που
υπΫρχει αναφορικΫ με το ζέτημα της απαγόρευσης του καπνήσματος,
από την πρώην Τφυπουργό Τγεήας, Ζάττα Μ. Μακρέ στις 14
Ιανουαρήου 2014. Η εγκύκλιος στΫλθηκε προς όλα τα Τπουργεήα, τους
φορεής της τοπικές αυτοδιοήκησης, καθώς και Ϋλλους συναρμόδιους
φορεής για την διασφΫλιση της αποτελεσματικές εφαρμογές του
νομοθετικού πλαισήου απαγόρευσης του καπνήσματος στους δημόσιους
χώρους. Η εγκύκλιος αποτελεή άνα κομμΫτι της μεγΫλης αλυσήδας
νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμήσεων που σχετήζονται με τον
άλεγχο του καπνήσματος και την προστασήα των ανηλήκων από τις
επιπτώσεις του, με την οποήα επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχέ του
συνόλου της Δημόσιας Διοήκησης στην αποτελεσματικέ υλοποήηση της
πλέρους απαγόρευσης του καπνήσματος στους κλειστούς δημόσιους
χώρους.
Σο περιεχόμενο της εγκυκλήου τονήζει την ανΫγκη εντατικοποήησης
των ελάγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχάς, καθώς και της
απόλυτης εφαρμογές της ισχύουσας νομοθεσήας πλέρους απαγόρευσης
του καπνήσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους, με σκοπό την
προστασήα της δημόσιας υγεήας. Σαυτόχρονα, η εγκύκλιος διευκρινήζει
ορισμάνα ζητέματα και δήνει οδηγήες αναφορικΫ με τη διενάργεια των
ελάγχων ( για τη σύσταση των κλιμακήων ελάγχου, τη σέμανση των
χώρων, την καταγραφέ των ελάγχων, την υποβολέ των σχεδήων
τακτικών – περιοδικών ελάγχων κ.λ.π.), στους οποήους υπενθυμήζεται
ότι θα συμμετάχουν όλα τα αρμόδια ελεγκτικΫ όργανα (Διευθύνσεις
Τγεήας και Κοινωνικές Μάριμνας, Διευθύνσεις Περιβαλλοντικές
Τγιεινές και Τγειονομικών Ελάγχων, Λιμενικέ Αστυνομήα,
Αστυνομήα, ΕΟΣ και ΕΠΕ).

3. Αρμόδιες αρχάς ελάγχου – εήδη ελάγχου
ΕξαιρετικΫ σημαντικέ εήναι η κοινέ Τπουργικέ απόφαση για την
εφαρμογέ αντικαπνιστικού νόμου του 2010, η οποήα προσδιόρισε και
συγκεκριμενοποήησε τα όργανα, τη διαδικασήα ελάγχου πιστοποήησης
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των παραβΫσεων και επιβολές των προβλεπόμενων κυρώσεων, τα
κριτέρια προσδιορισμού του ύψους του προστήμου, τη διαδικασήα
εήσπραξές τους, καθώς και Ϋλλες αναγκαήες λεπτομάρειες για την
εφαρμογέ του Νόμου 3868/2010.
Σο Ϋρθρο 1 παρ. 1 της ΚΤΑ κΫνει αναφορΫ στις αρμόδιες αρχάς
ελάγχου. Έτσι:
«α) Αρμόδιες Αρχάς για τον άλεγχο εφαρμογές του Νόμου 3868/2010
καθώς και για τον άλεγχο εφαρμογές της κεήμενης νομοθεσήας
κοινοτικές και εθνικές, τη βεβαήωση των παραβΫσεων και την επιβολέ
κυρώσεων, ορήζονται οι Τγειονομικάς Τπηρεσήες των Οργανισμών
Περιφερειακές και Σοπικές Αυτοδιοήκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, η
δημοτικέ αστυνομήα, καθώς και οι λιμενικάς αρχάς στην περιοχέ της
ευθύνης τους.
β) ργανα ελάγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικΫ όργανα των
Τγειονομικών Τπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακές και
Σοπικές Αυτοδιοήκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, το άνστολο προσωπικό της
Δημοτικές Αστυνομήας και το άνστολο προσωπικό των λιμενικών
αρχών».
Η παρΫγραφος 3 του Ϋρθρου 1 αναφάρεται στη συνεπικουρήα των
οργΫνων:
«Σα όργανα ελάγχου κατΫ την εκτάλεση του άργου τους και κατόπιν
αιτέματός τους συνεπικουρούνται από τις κατΫ τόπους αστυνομικάς
και λοιπάς αρχάς, μεταξύ Ϋλλων και των ελεγκτικών Τπηρεσιών του
Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού (Ε.Ο.Σ) και του ώματος
Επιθεώρησης Εργασήας (.ΕΠ.Ε.), οι οποήες υποχρεούνται να
ανταποκριθούν».
Οι παρΫγραφοι 4, 5 και 6 του Ϋρθρου 1 αναφάρονται στα εήδη ελάγχου
των οργΫνων και στις αναφοράς που συντΫσσουν:
«α) Σα ανωτάρω όργανα ελάγχου διενεργούν τακτικούς ελάγχους,
άκτακτους ελάγχους και ελάγχους κατόπιν καταγγελήας και
ενημερώνουν εγγρΫφως την Προϊσταμάνη τους Αρχέ.
β) Σα όργανα ελάγχου συντΫσσουν μηνιαήες εκθάσεις. Οι εκθάσεις
αυτάς περιλαμβΫνουν αναλυτικΫ στοιχεήα σχετικΫ με τα αποτελάσματα
των ελάγχων από τις αρμόδιες αρχάς και τη διαπήστωση των
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παραβΫσεων, όπως: η ημεροχρονολογήα της εκΫστοτε παρΫβασης, τα
στοιχεήα ταυτότητας του παραβαήνοντος, όταν πρόκειται για παρΫβαση
φυσικού προσώπου και τα στοιχεήα της επιχεήρησης, όταν η παρΫβαση
αφορΫ κατΫστημα υγειονομικού ενδιαφάροντος, ο Α.Υ.Μ. και η ΔΟΤ
του παραβαήνοντος, ο αύξων αριθμός της ΠρΫξης Επιβολές Προστήμου
κτλ. Οι εκθάσεις αυτάς θα διαβιβΫζονται αντήστοιχα στην αρμόδια
υπηρεσήα του Τπουργεήου Οικονομικών και στην αρμόδια για την
αδειοδότηση των καταστημΫτων υγειονομικού ενδιαφάροντος
Τπηρεσήα της Σοπικές Αυτοδιοήκησης, ώστε να ελάγχονται τυχόν
επαναλαμβανόμενες παραβΫσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφάροντος
και να προβαήνει η υπηρεσήα σε ανΫκληση της Ϋδειας λειτουργήας του
καταστέματος, σε περήπτωση μη συμμόρφωσης.
5. ΠαρΫλληλα, ο ΠροϊστΫμενος της κατΫ τόπον αρμόδιας
Τγειονομικές Τπηρεσήας υποχρεούται να συγκεντρώνει στοιχεήα και
συνοπτικάς αναφοράς των ανωτάρω (υπό 4.) εκθάσεων από όλα τα
όργανα που διενεργούν ελάγχους στην ΠεριφάρειΫ του για την
εφαρμογέ του ν. 3868/2010 και να συντΫσσει εξαμηνιαήες αναφοράς,
που θα υποβληθούν στο Σμέμα Αντιμετώπισης Αλκοολισμού –
ΚατΫχρησης Ουσιών της Διεύθυνσης Εξαρτέσεων της Γενικές
Διεύθυνσης Δημόσιας Τγεήας του Τ.Τ.Κ.Α., προκειμάνου να εκδοθούν
περιοδικΫ στατιστικΫ στοιχεήα για την πορεήα των ελάγχων, τα
ποσοστΫ συμμόρφωσης των παραβατών και τα ποσοστΫ μεήωσης των
καπνιστών στη Φώρα μας. Σα συγκεντρωτικΫ στατιστικΫ αυτΫ στοιχεήα
θα αποτελούν το περιεχόμενο ετέσιας άκθεσης της Διεύθυνσης
Εξαρτέσεων, που θα υποβΫλλεται στον Τπουργό Τγεήας και
Κοινωνικές Αλληλεγγύης και θα δημοσιεύεται.
6. Ο κΫθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως έ μετΫ από καταγγελήα
διενεργεή ελάγχους στην περιοχέ ευθύνης του. που κρήνεται
σκόπιμο, με ΠρΫξη του Προϊσταμάνου της Αρμόδιας Τγειονομικές
Αρχές της Περιφερειακές Αυτοδιοήκησης, δημιουργούνται κοινΫ
κλιμΫκια από άνα υγειονομικό όργανο, άνα όργανο της δημοτικές
αστυνομήας έ του λιμενικού, συνεπικουρούμενα, εφόσον παραστεή
ανΫγκη, από άνα αστυνομικό όργανο έ άνα στάλεχος των ελεγκτικών
υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Σουρισμού έ επιθεωρητάς
εργασήας, όπως ειδικότερα καθορήζονται με την εκΫστοτε ΠρΫξη
συγκρότησης του κλιμακήου. Προκειμάνου να αντιμετωπισθεή
αποτελεσματικότερα το ζέτημα του ελάγχου των επαναλαμβανομάνων
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παραβΫσεων σε δημόσιους χώρους και καταστέματα υγειονομικού
ενδιαφάροντος
θα
δημιουργηθεή
πλέρες
μηχανογραφημάνο
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφές των παραβΫσεων.
το Ϋρθρο 2 συγκεκριμενοποιούνται οι διαδικασήες ελάγχων –
πιστοποήησης παραβΫσεων, με ειδικέ αναφορΫ στους ΟΣΑ.
«3. Σακτικοή άλεγχοι κατΫ το Ϋρθρο 1, παρ. 4 της παρούσης
διεξΫγονται σε μηνιαήα, έ διμηνιαήα βΫση ανΫλογα: α) με τον αριθμό
των διαπιστωθεισών παραβΫσεων και β) το εύρος της περιοχές
ελάγχου.
Έκτακτοι άλεγχοι διενεργούνται οποιαδέποτε ώρα της ημάρας έ της
νύχτας, ανΫλογα με το ωρΫριο λειτουργήας του ελεγχόμενου χώρου,
δήνοντας προτεραιότητα σε χώρους στους οποήους άχουν έδη
διαπιστωθεή παραβΫσεις.
ε περήπτωση καταγγελήας κινητοποιεήται η διαδικασήα άκτακτου
ελάγχου.
4. ε περήπτωση που διαπιστωθεή παρΫβαση, συντΫσσεται από τα
ελεγκτικΫ όργανα ΠρΫξη Επιβολές Προστήμου, βΫσει του
υποδεήγματος του Παραρτέματος Β που επισυνΫπτεται στην παρούσα
και αποτελεή αναπόσπαστο μάρος της, στην οποήα περιγρΫφεται
συνοπτικΫ η διαπιστωθεήσα παρΫβαση και αιτιολογεήται το ύψος του
επιβαλλόμενου προστήμου, στο πλαήσιο του Ϋρθρου 6 του ν.
3730/2008, όπως άχει αντικατασταθεή από τον Ν. 3868/2010 και
ισχύει. Αντήτυπο της ΠρΫξης αυτές επιδήδεται στον παραβΫτη
επιτόπου έ κοινοποιεήται στον αρμόδιο υπεύθυνο του χώρου έ
θυροκολλεήται σε περήπτωση Ϋρνησης παραλαβές του από τους
παραβΫτες έ τους προστιθάντες αυτών. Εντός προθεσμήας δάκα (10)
εργΫσιμων ημερών από την επήδοση της ΠρΫξης Επιβολές Προστήμου,
ο ελεγχόμενος δύναται να διατυπώσει γραπτώς τις αντιρρέσεις του
στον ΠροϊστΫμενο της υπηρεσήας στην οποήα ανέκει το όργανο το
οποήο διαπήστωσε την παρΫβαση. ε περήπτωση που παράλθει Ϋπρακτη
αυτέ η προθεσμήα, το επιβληθάν πρόστιμο οριστικοποιεήται. ε
περήπτωση που ο παραβΫτης προβΫλλει επαρκεής αντιρρέσεις, κατΫ
την άγγραφη αιτιολογημάνη κρήση του Προϊσταμάνου της υπηρεσήας
στην οποήα ανέκει το όργανο το οποήο διαπήστωσε την παρΫβαση, το
πρόστιμο μειώνεται έ διαγρΫφεται.
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5. Η επιβολέ πειθαρχικών κυρώσεων για την παρΫβαση των διατΫξεων
απαγόρευσης του καπνήσματος στους δημόσιους λειτουργούς, τους
δημόσιους υπαλλέλους, τους υπαλλέλους ΟΣΑ, τους υπαλλέλους των
νομικών προσώπων δημοσήου δικαήου, τους υπαλλέλους των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαήου και τους υπαλλέλους του ευρύτερου
δημόσιου τομάα, στους χώρους που εήναι εγκατεστημάνες οι υπηρεσήες
τους, συνήσταται σε επήπληξη έ οποήα καταγρΫφεται επιτόπου στον
προσωπικό υπηρεσιακό φΫκελο του υπαλλέλου και επιβΫλλεται και
πρόστιμο ανΫλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ήδια
παρΫβαση. ΚΫθε επαναλαμβανόμενη παρΫβαση του ιδήου υπαλλέλου
στον ήδιο έ Ϋλλο χώρο έ αντήστοιχα επαναλαμβανόμενη παρΫβαση σε
χώρο αρμοδιότητας του ιδήου Προϊσταμάνου υπαλλέλου επισύρει
διπλασιασμό του αμάσως προηγούμενου επιβληθάντος προστήμου άως
το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο ποσό.
ε ειδικάς περιπτώσεις υπαλλέλων που, εξαντληθάντων όλων των
ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετικέ δυστροπήα αρνούνται
να συμμορφωθούν έ Προϊσταμάνων που παρΫ των επαναλαμβανόμενων
παραβΫσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λΫβουν μάτρα στην Τπηρεσήα
τους δεν αποκλεήεται επιβολέ άτι αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών,
κατΫ την κρήση του αρμόδιου Τπηρεσιακού-Πειθαρχικού υμβουλήου.
Σο ύψος των πειθαρχικών προστήμων εήναι ανΫλογο των διοικητικών
που επισύρει η ήδια παρΫβαση, όπως ορήζονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’,
παρ. 12: ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΙΜΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ. Για
κΫθε παρΫβαση που διαπιστώνεται σε χώρο δημόσιας υπηρεσήας, όπως
αυτό ορήζεται στην παρ. 11 του Ϋρθρου 17 του ν. 3868/2010,
προβλάπονται συγκεκριμάνα πρόστιμα.
[...]
6. Για το πρόστιμο κριτέρια αποτελούν:
Α. Ο χώρος εντός του οποήου διαπιστώνεται η παρΫβαση,
Για την εφαρμογέ του νόμου ορήζεται η ακόλουθη σειρΫ
προτεραιότητας:
• νοσηλευτικΫ ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμήδων,
• εκπαιδευτικΫ ιδρύματα κατΫ προτεραιότητα: παιδικοή σταθμοή και
νηπιαγωγεήα, δημοτικΫ σχολεήα, ειδικΫ σχολεήα, δευτεροβΫθμια
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εκπαήδευση όλων των τύπων, ΠανεπιστημιακΫ Ιδρύματα,
ΕκπαιδευτικΫ Ιδρύματα τριτοβΫθμιας εκπαήδευσης, χώροι παροχές
κΫθε εήδους τεχνικές εκπαήδευσης, χώροι παροχές παντός τύπου
ιδιωτικές εκπαήδευσης,
• χώροι αθλητικών εγκαταστΫσεων,
• καταστέματα υγειονομικού ενδιαφάροντος,
• κάντρα διασκάδασης, κλπ.,
Β. Η μη λέψη μάτρων για την αποτροπέ των παραβΫσεων, όπως
ενδεικτικΫ η μη απομΫκρυνση των σταχτοδοχεήων.
Γ. Η μη ανΫρτηση σέματος για την απαγόρευση του καπνήσματος. Οι
υπεύθυνοι των χώρων εργασήας έ υγειονομικού ενδιαφάροντος έ κΫθε
αρμόδιος θα πράπει να φροντήζει για την ανΫρτηση απαγορευτικού
σέματος στο χώρο ευθύνης του και μΫλιστα σε εμφανέ σημεήα αυτού
και να επαναλαμβΫνει τη σέμανση για κΫθε δεκαπάντε τετραγωνικΫ
μάτρα του χώρου.
Δ. Η μη ανταπόκριση του υπεύθυνου λειτουργήας του καταστέματος
σε διαμαρτυρήα για την πραγματοποήηση της παρΫβασης και η μη
κλέση των αρμοδήων οργΫνων, καθώς και η μη πραγματοποήηση
συστΫσεων στους παραβΫτες.
Ε. Η μη συνεργασήα του υπεύθυνου της επιχεήρησης με τα αρμόδια
όργανα κατΫ τη διεξαγωγέ του ελάγχου
Σ. Η υποτροπέ, έτοι η επανΫληψη της παρΫβασης στον ήδιο χώρο.
Ειδικότερα, για τα καταστέματα υγειονομικού ενδιαφάροντος που
αναπτύσσουν τραπεζοκαθήσματα, τα πρόστιμα συναρτώνται με τον
αριθμό των κατοήκων του δημοτικού διαμερήσματος.
7. Για την παρούσα ως επαναλαμβανόμενη παρΫβαση έ υποτροπέ
νοεήται η πλάον της μήας παρΫβαση των διατΫξεων του Ν. 3868/2010,
που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχάς στον ήδιο δημόσιο χώρο έ στο
ήδιο κατΫστημα υγειονομικού ενδιαφάροντος.
8. Συχόν κυρώσεις που προβλάπονται από Ϋλλους νόμους δεν θήγονται
από τις διατΫξεις της παραγρΫφου 2 του παρόντος Ϋρθρου.
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4. Οριοθάτηση απαγόρευσης σε Δημόσιες Τπηρεσήες και πρόβλεψη
ειδικών χώρων καπνήσματος
Η απαγόρευση οριοθετεήται επήσης και στους εξές χώρους (Απόφαση
Τπ. Τγεήας: Αριθ. Πρωτ. Τ1/Γ.Π./76017/1-8-2002):
«ε όλα τα κτήρια όπου στεγΫζονται Γραφεήα Δημοσήων Τπηρεσιών,
Νομικών Προσώπων Δημοσήου Δικαήου, Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαήου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το
ΚρΫτος, Οργανισμοή και Ϋλλα Ιδρύματα (Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΣΑ.
κ.λπ.)»
την ήδια υπουργικέ απόφαση γήνεται αναφορΫ σε πρόβλεψη ειδικών
χώρων καπνήσματος:
«τα κτήρια των Δημοσήων Τπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσήου
Δικαήου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαήου που εποπτεύονται
και επιχορηγούνται από το ΚρΫτος, Οργανισμών και Ϋλλων ΙδρυμΫτων
(Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΣΑ. κ.λπ.), στα ΝοσηλευτικΫ Ιδρύματα, Ιδιωτικάς
Κλινικάς, Κάντρα Τγεήας, Ιατρεήα Νομικών Προσώπων Δημοσήου έ
Ιδιωτικού Δικαήου (Ι.Κ.Α., κ.λπ.), ορήζονται ειδικοή χώροι
(καπνιστέρια), στους οποήους θα υπΫρχει ισχυρέ εγκατΫσταση
συστέματος εξαερισμού για τους εργαζόμενους καπνιστάς»
Ιδιαήτερης προσοχές αξήζει η υπ’ αριθμόν 8 διΫταξη της Τπουργικές
Απόφασης του Τπ. Τγεήας, σε εφαρμογέ του Άρθ. 3 του Ν.3730/2008
για την προστασήα ανηλήκων από τον καπνό, η οποήα αφορΫ τους
χώρους εργασήας του δημοσήου τομάα και ειδικότερα τη δημιουργήα
χώρου για καπνήζοντες, τονήζοντας μΫλιστα πως σε περήπτωση μη
διαμόρφωσης χώρου καπνιζόντων, οι χώροι των δημοσήων υπηρεσιών
θα υπΫγονται στην πλέρη απαγόρευση χρέσης προϊόντων καπνού.
«8. τους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομάα,
επιτράπεται η δημιουργήα χώρων για καπνήζοντες, υπό τους
ακόλουθους όρους και προϋποθάσεις:
α. Η δημιουργήα χώρου για καπνήζοντες επιτράπεται, εφόσον υπΫρχει
σχετικό αήτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομάνων, μόνο στις
περιπτώσεις των δημοσήων υπηρεσιών και των ιδιωτικών
επιχειρέσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 (πενέντα)
εργαζόμενους.
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β. Οι χώροι για καπνήζοντες, σε καμήα περήπτωση δεν εήναι χώροι
εργασήας και θα εήναι πλέρως διαχωρισμάνοι από τους εργασιακούς
χώρους και τους χώρους εξυπηράτησης των συναλλασσόμενων και των
επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσήας έ της ιδιωτικές επιχεήρησης. Σο
εμβαδό των χώρων καπνιζόντων θα καθορισθεή για τους χώρους της
δημόσιας υπηρεσήας με απόφαση της διοήκησης μετΫ από συμφωνήα με
το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομάνων και για τους
χώρους της ιδιωτικές επιχεήρησης κατόπιν συμφωνήας εργοδοτών και
εκπροσώπων των εργαζομάνων. ε καμήα περήπτωση δεν πράπει να
παρακωλύεται η ομαλέ λειτουργήα της δημόσιας υπηρεσήας έ της
ιδιωτικές επιχεήρησης.
γ. Οι χώροι για καπνήζοντες θα διαθάτουν επαρκέ εξοπλισμό και
κατΫλληλα μηχανέματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αάρα,
σύμφωνα με την εισέγηση της Ειδικές Τπηρεσήας Προστασήας από τον
Καπνό και το Αλκοόλ βΫσει των σχετικών κατευθυντέριων οδηγιών
της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών του Τπουργεήου Τγεήας και
Κοινωνικές Αλληλεγγύης.
δ. Οι χώροι για καπνήζοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικΫ από
το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσήας έ της κατΫ περήπτωση
ιδιωτικές επιχεήρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να
περιλΫβουν τμέμα των κοινόχρηστων χώρων έ των χώρων υγιεινές.
ε. τους χώρους καπνιζόντων πράπει να υπΫρχουν στην εήσοδο αλλΫ
και στο εσωτερικό εμφανεής επιγραφάς, ότι επιτράπεται το κΫπνισμα
και δεν επιτράπεται σε αυτούς η εήσοδος ανηλήκων.
στ. τις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσήες, έ ιδιωτικάς
επιχειρέσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζόντων, θα υπΫγονται
στην πλέρη απαγόρευση χρέσης προϊόντων καπνού».
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4. «Οι υποχρεώσεις των δημοτικών υπηρεσιών»
Σο δικαήωμα του πολήτη για την παροχέ ενημάρωσης από τους
δημοσήους υπαλλέλους απορράει από άνα σύνολο διατΫξεων τόσο του
υντΫγματος όσο και του απλού νομοθάτη, από τη νομολογήα, από την
υποχράωση εξυπηράτησές του και από την αρχέ της Φρηστές
Διοήκησης.
ταν άνας δημότης υποβΫλλει αήτηση στο Δέμο για κΫποιο θάμα
(παροχέ πληροφοριών, χορέγηση πιστοποιητικού, διεκπεραήωση
υπόθεσης κ.λπ.), πράπει να γνωρήζει ότι όλες οι υπηρεσήες
υποχρεούνται:
•Να απαντούν στις αιτέσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθάσεις
των δημοτών το αργότερο μάσα σε πενέντα (50) ημάρες. Αν η αήτησέ
άχει υποβληθεή σε αναρμόδια υπηρεσήα, αυτέ οφεήλει, μάσα σε τρεις
(3) ημάρες, να τη διαβιβΫσει στην αρμόδια υπηρεσήα και να
ενημερώσει σχετικΫ. την περήπτωση αυτέ, η προθεσμήα αρχήζει από
τότε που περιέλθε η αήτηση στην αρμόδια υπηρεσήα (Ϋρθρο 4 του
Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να χορηγούν πιστοποιητικΫ και βεβαιώσεις Ϋμεσα έ το αργότερο σε
δάκα (10) ημάρες (Ϋρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να διαθάτουν, προς διευκόλυνσέ των πολιτών, άντυπα αιτέσεων και
υπεύθυνων δηλώσεων (Ϋρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να τους διευκολύνουν στη συμπλέρωση της αήτησης. Αν δηλώσουν
αδυναμήα να τη γρΫψουν, ο αρμόδιος υπΫλληλος, εφόσον του ζητηθεή,
οφεήλει να συντΫξει ο ήδιος την αήτηση για λογαριασμό του δημότη,
σύμφωνα με τα όσα εκεήνος θα του υπαγορεύσει (Ϋρθρο 3 παρ. 3 του
Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να πρωτοκολλούν όλες τις αιτέσεις και να χορηγούν απόδειξη, στην
οποήα αναγρΫφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που άλαβε η αήτηση και η
ημερομηνήα εισόδου της στην υπηρεσήα (Ϋρθρο 12 του Ν.2690/1999,
ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να δάχονται τις αιτέσεις που αποστάλλονται με τηλεομοιοτυπήα (fax)
και να απαντούν σε αιτέματα παροχές πληροφοριών που
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υποβΫλλονται μάσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομεήου (e-mail) (Ϋρθρο
14 του Ν.2672/1998, ΥΕΚ 290 Α΄).
•Να δάχονται, οποιοδέποτε από τα παρακΫτω άγγραφα προς
επιβεβαήωση των στοιχεήων της ταυτότητΫς τους που αναφάρονται
στην αήτηση (Ϋρθρο 3 παρ. 4 του Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄, όπως
ισχύει):
■ δελτήο αστυνομικές ταυτότητας,
■ σχετικέ προσωρινέ βεβαήωση της αρμόδιας αρχές,
■ διαβατέριο,
■ Ϋδεια οδέγησης και
■ ατομικό βιβλιΫριο υγεήας οποιουδέποτε ασφαλιστικού φοράα.
Γεγονότα έ στοιχεήα που δεν αποδεικνύονται, βΫσει των ανωτάρω,
γήνονται δεκτΫ, βΫσει υπεύθυνης δέλωσης (Ν.1599/1986), εκτός αν
υπΫρχει αντήθετη διΫταξη. μοια δέλωση υποβΫλλεται και όταν τα
στοιχεήα του δελτήου ταυτότητας για την οικογενειακέ κατΫσταση, τη
διεύθυνση κατοικήας έ το επΫγγελμα άχουν μεταβληθεή (Ϋρθρο 3 παρ.
5 του Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να βεβαιώνουν το γνέσιο της υπογραφές (Ϋρθρο 11 παρ. 1
τουΝ.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να επικυρώνουν φωτοαντήγραφα ελληνικών διοικητικών εγγρΫφων
από το πρωτότυπο έ από ακριβάς αντήγραφο (Ϋρθρο 11του
Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να μην απαιτούν, για τη διεκπεραήωση της υπόθεσές του δημότη,
την υποβολέ πιστοποιητικών έ Ϋλλων δικαιολογητικών, εφόσον αυτΫ
δεν προβλάπονται σε διατΫξεις νόμων έ Ϋλλων κανονιστικών πρΫξεων
της Διοήκησης (Ϋρθρο 10 παρ. 2 του Ν.3230/2004, ΥΕΚ 44 Α΄).
•Να αναζητούν αυτεπΫγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσήες ορισμάνες
κατηγορήες
πιστοποιητικών,
όταν
αυτΫ
απαιτούνται
ως
δικαιολογητικΫ για τη διεκπεραήωση των υποθάσεων των δημοτών
(Ϋρθρο 5 του Ν.3242/2004, ΥΕΚ 102 Α΄ και Ϋρθρο 16 του
Ν.3448/2006, ΥΕΚ 57 Α΄).
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•Να προβαήνουν στην ανασύσταση του φακάλου που άχει υποβΫλει ο
δημότης και άχει χαθεή (το σύνολο έ μάρος των στοιχεήων του), με
υπαιτιότητα της υπηρεσήας, το αργότερο σε τριΫντα (30) ημάρες από
τη διαπήστωση της απώλειας (Ϋρθρο 6 του Ν.3242/2004, ΥΕΚ 102
Α΄και Π.Δ/γμα 114/2005, ΥΕΚ 165 Α΄).
•Να επιτράπουν την πρόσβαση στα διοικητικΫ άγγραφα (π.χ.
πρακτικΫ και αποφΫσεις του δημοτικού συμβουλήου, εκθάσεις,
μελάτες) και, εφόσον υπΫρχει ειδικό άννομο συμφάρον, και σε ιδιωτικΫ
άγγραφα που φυλΫσσονται στην υπηρεσήα και εήναι σχετικΫ με
υπόθεσέ (Ϋρθρο 5 του Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄). Σο δικαήωμΫ αυτό
ασκεήται με μελάτη των εγγρΫφων στο κατΫστημα της υπηρεσήας έ με
χορέγηση αντιγρΫφων (εκτός αν η αναπαραγωγέ μπορεή να βλΫψει τα
πρωτότυπα). Η χρονικέ προθεσμήα για τη χορέγηση των εγγρΫφων έ
την αιτιολογημάνη απόρριψη της αήτησης (π.χ. όταν το άγγραφο
αφορΫ την ιδιωτικέ έ οικογενειακέ ζωέ τρήτου), εήναι εήκοσι (20)
ημάρες.
•Να καλούν τους πολήτες σε προηγούμενη ακρόαση, όταν πρόκειται
να προβούν σε ενάργεια έ στη λέψη μάτρου που θήγει νόμιμα
συμφάροντα έ δικαιώματΫ τους. Μόνο αφού κληθούν και εκθάσουν
γραπτΫ έ προφορικΫ τις απόψεις τους, μπορεή η υπηρεσήα να
προχωρέσει στη λέψη του δυσμενούς μάτρου, την αναγκαιότητα του
οποήου οφεήλει να αιτιολογέσει ειδικώς (Ϋρθρο 20 παρ. 2 του
υντΫγματος και Ϋρθρο 6 του Ν.2690/1999, ΥΕΚ 45 Α΄).
•Να δρουν αμερόληπτα και να εήναι ανεξΫρτητες από επιρροάς
Ϋσχετες με το δημόσιο συμφάρον, το οποήο άχουν ταχθεή να υπηρετούν
(Ϋρθρο 7 τουΝ.2690/1999 και Ϋρθρο 36 του Ν.3528/2007, ΥΕΚ 26 Α΄).
•Να καθιερώνουν ώρες υποδοχές κοινού (για τις ώρες υποδοχές του
κοινού από τις υπηρεσήες του Δέμου).
•Να τηρούν σειρΫ προτεραιότητας κατΫ την εξυπηράτηση των πολιτών
και να λαμβΫνουν ειδικέ μάριμνα για την πρόσβαση και Ϋμεση
εξυπηράτηση ατόμων με αναπηρήα, εγκύων, μητάρων με καροτσΫκια,
υπερέλικων με κινητικΫ προβλέματα κ.λπ.
•Να παράχουν με τρόπο σαφέ, απλό και κατανοητό κΫθε αναγκαήα
πληροφορήα, διευκρήνιση, συμβουλέ έ καθοδέγηση που τους ζητεήται
από τους πολήτες, σχετικΫ με τη διεκπεραήωση των υποθάσεών τους.
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5. «υμμετοχικός Προϋπολογισμός»
Ο Δέμος ΠερΫματος οφεήλει να αναπτύξει καινοτόμες συμμετοχικάς
πρακτικάς που θα διασφαλήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη
συμμετοχέ της τοπικές κοινωνήας στη λέψη των αποφΫσεων.
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός πράπει να στοχεύει στη μεγιστοποήηση της
συμμετοχές των κατοήκων και στη διαμόρφωση των προϋποθάσεων για
την κατΫρτιση ενός συμμετοχικού προϋπολογισμού. ημαντικό σημεήο
για το σχεδιασμό και την υλοποήησέ του αποτελεή η βούληση και το
όραμα της δημοτικές αρχές, στοιχεήα χωρής τα οποήα δεν εήναι
δυνατόν να προωθηθούν οι διαδικασήες αυτές της μορφές, αφού
απαιτεήται η διΫθεση πόρων τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινων.
Κυρήως όμως, η πλειοψηφήα των εκπροσώπων της αυτοδιοήκησης θα
πράπει να υιοθετέσει μια περισσότερο αποκεντρωτικέ φιλοσοφήα σε
τοπικό επήπεδο με το να αποδεχθεή τη διοργΫνωση αμεσότερων
δημοκρατικών διαδικασιών, εντός ενός πλαισήου προϋποθάσεων και να
εμπιστευθεή σε μεγαλύτερο βαθμό την τοπικέ κοινωνήα και τη
δυνατότητα συμμετοχές της για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών
τοπικών πολιτικών.
Οι βασικάς ενάργειες, που ενάχουν και τη θάση αρχών, για την
εφαρμογέ του υμμετοχικού Προϋπολογισμού, περιγρΫφονται ως οι
εξές :
Η περιοχέ του Δέμου διαχωρήζεται σε επιμάρους ενότητες,
προκειμάνου να διευκολυνθεή η διοργΫνωση των συναντέσεων
και η κατανομέ των πόρων.
Οι συναντέσεις διοργανώνονται καθ΄ όλη τη διΫρκεια του άτους
και
περιλαμβΫνουν
διαφορετικάς
παραμάτρους
του
προϋπολογισμού και της διαδικασήας λέψης αποφΫσεων, όπως η
πληροφόρηση και η ενημάρωση, οι προτΫσεις πολιτικές, η
διαβούλευση επή των προτΫσεων, η επιλογέ των πολιτικών και
δρΫσεων και η εκλογέ αντιπροσώπων.
Η δημιουργήα δεικτών ποιότητας ζωές (Quality of Life Index),
οι οποήοι θα αποτελάσουν την πλατφόρμα για τη λέψη
αποφΫσεων σχετικΫ με τη διαδικασήα κατανομές των πόρων στις
χωρικάς ενότητες που παρουσιΫζουν υστάρηση.
Η
διοργΫνωση
δημόσιας
διαβούλευσης
μεταξύ
των
συμμετεχόντων πολιτών (δημοτών), αλλΫ και των πολιτών
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(δημοτών) με τις τοπικάς αρχάς σχετικΫ με την κατανομέ των
πόρων και τις πολιτικάς που πρόκειται να εφαρμοστούν.
Η διοργΫνωση επισκάψεων των εκλεγμάνων αντιπροσώπων στα
σημεήα που άχουν επιλεχθεή για την υλοποήηση άργων, πριν την
τελικέ ψηφοφορήα, με στόχο την αξιολόγηση τους ως προς το
βαθμό που απαντούν στις κοινωνικάς ανΫγκες.
Η διοργΫνωση ψηφοφορήας των εκλεγμάνων αντιπροσώπων για
όλα τα άργα με δημοσιοποήηση των αποτελεσμΫτων στο κοινό.
Η αποστολέ του εγκεκριμάνου συμμετοχικού προϋπολογισμού
από τους εκπροσώπους της τοπικές κοινότητας αποστάλλεται
από το Δέμαρχο στις αρμόδιες Επιτροπάς προς άγκριση. Οι
επιτροπάς άχουν τη δυνατότητα να απορρήψουν κΫποια άργα.
Η κατΫρτιση ενός ετησήου απολογισμού με αναλυτικέ
πληροφόρηση σχετικΫ με την υλοποήηση των άργων και των
ευρύτερων δρΫσεων.
Η σύσταση επιτροπών γειτονιΫς (έ Ϋλλου χωρικού επιπάδου), οι
οποήες θα παρακολουθέσουν το σχεδιασμό και την υλοποήηση
των πολιτικών.
Η εφαρμογέ του υμμετοχικού Προϋπολογισμού απαιτεή την
πλέρωση
ορισμάνων
απαιτέσεων/προϋποθάσεων,
οι
οποήες
συνοψήζονται ως εξές:
Απαιτεή τη συνάνωση των μηχανισμών της αντιπροσωπευτικές
και της Ϋμεσης δημοκρατήας. Παραχωρεήται εξουσήα από την
κεντρικέ δημοτικέ αρχέ στους πολήτες, χωρής την αποποήηση
της πολιτικές ευθύνης της υλοποήησης του προεκλογικού
προγρΫμματος, βΫσει του οποήου εξελάγη η Δημοτικέ Αρχέ.
Απαιτεή την προσαρμογέ του Επιχειρησιακού ΠρογρΫμματος
βΫσει των προτεραιοτέτων που θάτουν οι πολήτες – Η μερικέ
απώλεια του κεντρικού δημοτικού σχεδιασμού απαιτεή την
αναζέτηση νάων μεθόδων δρΫσης, ώστε να συγκλήνουν στους
στόχους τοπικές ανΫπτυξης του Δέμου.
Απαιτεή επαρκεής πόρους. Η δημοτικέ αρχέ πράπει να ελάγχει
τα άσοδα αποτελεσματικΫ, ώστε να εήναι εφικτέ η επάνδυση σε
δημόσια άργα και κοινωνικΫ προγρΫμματα.
Απαιτεή τεχνοκρατικέ επΫρκεια. Η ανΫπτυξη νάων διοικητικών
πρακτικών από καταρτισμάνους εργαζόμενους κρήνεται
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αναγκαήα, όπως και ο συντονισμός της διοήκησης, των
υπηρεσιών και των πολιτών, με ιδιαήτερη άμφαση στους πολήτες.
Απαιτεή κοινωνικό κεφΫλαιο. Επαρκέ κοινωνικέ συμμετοχέ με
όσο το δυνατόν ισοκατανεμημάνη αντιπροσώπευση.
Απαιτεή διαχεήριση της πληροφορήας, με τη χρέση όλων των
πρόσφορων μάσων, ώστε να ενισχύονται, να προβΫλλονται και να
προωθούνται οι αντικειμενικοή στόχοι του υμμετοχικού
Προϋπολογισμού με τη χρέση Σεχνολογιών της Πληροφορήας
και Επικοινωνήας.
Επισημαήνεται, ωστόσο, ότι αν και η εφαρμογέ του υμμετοχικού
Προϋπολογισμού προϋποθάτει παραχώρηση πολιτικές εξουσήας από τη
Δημοτικέ Αρχέ στους πολήτες, ταυτόχρονα προϋποθάτει και μια
ισχυρέ πολιτικέ βούληση για την υλοποήησέ του. Ο υμμετοχικός
Προϋπολογισμός εήναι άνα καινοτόμο εργαλεήο που δύναται να
συμβΫλλει στην ανΫπτυξη βιώσιμων, αλληλάγγυων και ανοιχτών
πόλεων μάσω της παροχές Ϋμεσων μηχανισμών παράμβασης του
μάγιστου δυνατού αριθμού πολιτών στην διαδικασήα λέψεως
αποφΫσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών με Ϋμεση επήδραση στην
ποιότητα ζωές των ιδήων των πολιτών.
Η αναγκαήα επικοινωνιακέ στρατηγικέ για την υλοποήηση του
υμμετοχικού Προϋπολογισμού στο Δέμο ΠερΫματος μπορεή να
περιλαμβΫνει:
Σην άκδοση άντυπων ενημερωτικών φυλλαδήων και την
εναπόθεσέ τους σε κεντρικΫ σημεήα της πόλης (Δημαρχεήο,
ΚΕΠ, Κοινωνικέ Τπηρεσήα)
Σην δημοσιοποήηση μάσω του δημοτικού διαδικτυακού τόπου
(ιστοσελήδα Δέμου ΠερΫματος)
Σην παραχώρηση συνεντεύξεων τύπου, κυρήως σε τύπο τοπικές
κυκλοφορήας καθώς και την δημοσιοποήηση σχετικών
ανακοινώσεων σε μάσα κοινωνικές δικτύωσης
Σην τοιχοκόλληση αφισών σε κΫθε περιοχέ/συνοικήα, όπου
πρόκειται να πραγματοποιηθεή υνάλευση (εισόδους σχολεήων,
τοπικΫ εμπορικΫ καταστέματα, κολώνες κ.α.).
Σην
δημοσιοποήηση
ανακοινώσεων
προγραμματισμάνων
υνελεύσεων ανΫ τακτΫ χρονικΫ διαστέματα στον τοπικό τύπο.
Σην παρουσήαση του υμμετοχικού Προϋπολογισμού στο
Δημοτικό υμβούλιο.
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Σην προσωπικέ κινητοποήηση/ενεργοποήηση των Δημοτικών
υμβούλων για τη δημοσιοποήηση του εγχειρέματος
Η επιτυχές άκβαση αυτές της δημοκρατικές διαδικασήας προϋποθάτει
την αμφήδρομη επικοινωνήα πολιτών που έδη δραστηριοποιούνται με
τα κοινΫ της πόλης, αλλΫ και την πρόσκληση συμμετοχές όλων όσοι
δεν άχουν εκδηλώσει ενδιαφάρον για τάτοια ζητέματα. Ο στόχος μάσα
από τη δημοκρατικέ διαδικασήα του υμμετοχικού Προϋπολογισμού
εήναι η ενεργοποήηση των πολιτών για την μετΫβαση από τη θεωρήα
στην καθημερινέ πρΫξη. Βάβαια, η μεν οικοδόμηση της εμπιστοσύνης
απαιτεή χρόνο, η δε πρόσκληση συμμετοχές των πολιτών απαιτεή
συνεχέ προσπΫθεια και επιστρΫτευση κι Ϋλλων μεθόδων ενημάρωσης
και συμμετοχές.
Η ανΫκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο υπΫρχον πολιτικό
πλαήσιο, με δεδομάνο και διαπιστωμάνο το σημερινό πρόβλημα κρήσης
της πολιτικές και αμφισβέτησης της αξιοπιστήας της, σε συνδυασμό με
την προσπΫθεια της ελληνικές κοινότητας να εναρμονιστεή
οικονομικΫ, κοινωνικΫ και θεσμικΫ με τις ευρωπαϊκάς κοινωνήες,
προϋποθάτει την καθιάρωση νάων μορφών συλλογικές άκφρασης και
κοινωνικές δρΫσης, όπως ο υμμετοχικός Προϋπολογισμός. Η
επιδήωξη μιας κεντρικές στρατηγικές πολιτικές επιλογές, με
πρωτογενάς κύτταρο την Σοπικέ Αυτοδιοήκηση, πράπει να εήναι μια
κοινωνήα ενεργών πολιτών, που να συμμετάχουν στις τοπικάς
υποθάσεις με γνώμονα το κοινό καλό και το κοινό συμφάρον.

59

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

Δ. Δραστηριότητες του Δικτύου Δημοτικών και
Περιφερειακών υμπαραστατών, καθώς και του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
του Δέμου ΠερΫματος
υνΫντηση του Δικτύου υμπαραστατών με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατήας

Ακολουθεή το Δελτήο τύπου του «Δικτύου των Σοπικών και
Περιφερειακών υμπαραστατών»
το προεδρικό μάγαρο υποδάχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατήας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος την συντονιστικέ επιτροπέ του Δικτύου
υμπαραστατών του Δημότη και της Επιχεήρησης και Περιφερειακών
υμπαραστατών του Πολήτη και της Επιχεήρησης. Ο κ. Πρόεδρος
εξάφρασε την υποστέριξέ του στον θεσμό του υμπαραστΫτη, ενώ οι
υμπαραστΫτες τον ενημάρωσαν σε σχάση με προτΫσεις που άχουν
διαμορφώσει για την βελτήωση των υπηρεσιών της τοπικές
αυτοδιοήκησης.
O κ. Πρόεδρος δέλωσε ότι παρακολουθεή την πορεήα του θεσμού από
την ήδρυσέ του και εήχε ενημερωθεή για τις δυσκολήες που υπέρξαν σε
διΫφορες περιοχάς για την εκλογέ υμπαραστατών.
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Ο υντονιστές του Δικτύου κ. ΕυΫγγελος ΜιχΫλης, υμπαραστΫτης
του Δημότη και της Επιχεήρησης Δέμου αρωνικού προσάφερε στον
Πρόεδρο το γλυπτό “Δεύτερη κάψη”, δημιουργήα του Δημέτρη
Κατσούλη, που εικονήζει την εξομΫλυνση των σχάσεων των πολιτών με
τις υπηρεσήες.
την συνΫντηση άλαβαν μάρος επήσης οι Περιφερειακοή
υμπαραστΫτες του Πολήτη και της Επιχεήρησης της Περιφάρειας
Αττικές Β. ωτηρόπουλος και Νοτήου Αιγαήου Υ. ΣριομμΫτης, καθώς
και οι υμπαραστΫτες του Δημότη και της Επιχεήρησης του Δέμου
ΠερΫματος Δ. ΠετρΫς, του Δέμου Ηλιούπολης Γ. Αραμπατζές και του
Δέμου ΚοζΫνης Κ. ΣσιομπΫνου.
υνΫντηση με την Μαρήα ΓιαννακΫκη, Γενικέ Γραμματάα ΔιαφΫνειας
και Ανθρωπήνων ΔικαιωμΫτων, Περιφερειακέ ύμβουλο και
Επικεφαλές της ΠαρΫταξης «Παράμβαση για την Αττικέ».

Παρατήθεται το δελτήο τύπου από το Γραφεήο της κας ΓιαννακΫκη
«υνΫντηση με τον υμπαραστΫτη του Δημότη του Δέμου ΠερΫματος,
κ. Δημέτρη ΠετρΫ, εήχε η Μαρήα ΓιαννακΫκη, Περιφερειακέ
ύμβουλος και Επικεφαλές της ΠαρΫταξης Παράμβαση για την
Αττικέ.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη εήναι άνας νάος θεσμός της τοπικές
αυτοδιοήκησης με αποστολέ όχι μόνο την υποδοχέ καταγγελιών Ϋμεσα
θιγόμενων πολιτών κι επιχειρέσεων για κακοδιοήκηση των υπηρεσιών
του δέμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρέσεών του και
τη διαμεσολΫβηση για την επήλυση των σχετικών προβλημΫτων,
απαντώντας εγγρΫφως έ ηλεκτρονικΫ εντός τριΫντα (30) ημερών στους
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ενδιαφερόμενους, αλλΫ και τη διατύπωση προτΫσεων βελτήωσης της
δημοτικές διοήκησης και των σχάσεών της με το κοινό.
Ο Δέμος ΠερΫματος εήναι ο μόνος Δέμος στην ευρύτερη περιοχέ του
ΠειραιΫ, ο οποήος εξάλεξε υμπαραστΫτη του Δημότη αμάσως μετΫ την
ανΫληψη των καθηκόντων της νάας Δημοτικές Αρχές, ενώ η
πλειονότητα των Δέμων της περιοχές δεν άχουν καν προκηρύξει τη
θάση.
Ο κ. ΠετρΫς ενημάρωσε την εκπρόσωπο της Παράμβασης για τα
προβλέματα που άχει κληθεή να αντιμετωπήσει στον άνα χρόνο που
ασκεή τα καθέκοντΫ του, σε άναν Δέμο που αντιμετώπιζε τερΫστια
προβλέματα λειτουργήας, πολύ πριν από την κρήση. Η υποστελάχωση
των Τπηρεσιών, η καχυποψήα των πολιτών απάναντι στη Διοήκηση, οι
ελλιπεής υποδομάς, εήναι από τα πιο σημαντικΫ προβλέματα που
ταλανήζουν τον Δέμο ΠερΫματος και δυσχεραήνουν το άργο του.
Σα χρόνια οικονομικΫ προβλέματα του Δέμου σε συνΫρτηση με τη
συσσώρευση αρμοδιοτέτων που προβλάπει ο ΚαλλικρΫτης χωρής την
ανΫλογη μεταφορΫ πόρων, άχουν δημιουργέσει πολλΫ προβλέματα σε
θάματα καθαριότητας των δημόσιων χώρων και άχουν επιδεινώσει
δραματικΫ την κατΫσταση παιδικών χαρών και σχολεήων. Ο κ. ΠετρΫς
άχει ασχοληθεή ιδιαήτερα με ζητέματα αδάσποτων ζώων, άνα πρόβλημα
που εήναι ιδιαήτερα οξύ στον Δέμο ΠερΫματος. ε συνεργασήα με
φιλοζωικάς οργανώσεις της περιοχές επιχειρεήται η διαχεήριση του
ζητέματος με γνώμονα τα δικαιώματα των ζώων και το σεβασμό της
νομοθεσήας.
Η Μαρήα ΓιαννακΫκη ενημάρωσε τον κ. ΠετρΫ για την πρωτοβουλήα
της Παράμβασης για την Αττικέ στο Περιφερειακό υμβούλιο για τη
δημιουργήα ενός Περιφερειακού φοράα κοντΫ στα πρότυπα χωρών με
μεγΫλη εμπειρήα
στη διαχεήριση
και
αντιμετώπιση της
κακομεταχεήρισης ζώων, που θα επιλαμβΫνεται περιπτώσεων
κακοποήησης,
παραμάλησης
και
εγκατΫλειψης,
παρΫνομης
διοργΫνωσης αγώνων, παρΫνομης χρέσης ζώων για αναπαραγωγέ,
αδάσποτων ζώων σε κακέ κατΫσταση, παρΫνομης πώλησης ζώων (πχ
παζΫρι χιστού), παρΫνομων μεθόδων κτηνιΫτρων (ακρωτηριασμός
αυτιών και ουρών, ευθανασήα κ.Ϋ.), κακοποήησης από τα καταστέματα
πώλησης έ/και τα δημοτικΫ έ ιδιωτικΫ καταφύγια. Η Περιφερειακέ
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Αρχέ άχει αγκαλιΫσει την πρόταση αυτέ και έδη μελετώνται οι
νομοθετικάς προτΫσεις που απαιτούνται προκειμάνου να υλοποιηθεή.
Οι δύο πλευράς συζέτησαν τις ενδεχόμενες τροποποιέσεις του Ν
3852/2010 «Νάα Αρχιτεκτονικέ της Αυτοδιοήκησης και της
Αποκεντρωμάνης Διοήκησης – Πρόγραμμα ΚαλλικρΫτης», στα Ϋρθρα
που αναφάρονται στη λειτουργήα του Θεσμού, προκειμάνου αυτός να
γήνει πιο λειτουργικός και αποτελεσματικός.
Η κα ΓιαννακΫκη σημεήωσε ότι η Παράμβαση για την Αττικέ στηρήζει
το θεσμό και κρήνει ότι εήναι εξαιρετικΫ χρέσιμος και απαραήτητος
στο σύνολο των Δέμων της χώρας. Με μεγΫλη δυσαράσκεια
πληροφορέθηκε την πρόταση της Κεντρικές Ένωσης Δέμων ΕλλΫδας
για κατΫργησέ του, ενώ, αντήθετα, θα άπρεπε να προβεή σε προτΫσεις
για περαιτάρω ενήσχυσέ του και να ενθαρρύνει τους Δέμους να
ενεργοποιέσουν τον θεσμό αυτό.
Οι δύο πλευράς κατάληξαν στην απόφαση να δρομολογέσουν κοινάς
δρΫσεις προκειμάνου να γήνει γνωστός στους πολήτες της ευρύτερης
περιοχές του ΠειραιΫ, αφενός για να λειτουργέσουν ως μοχλός πήεσης
ενεργοποήησης του θεσμού και αφετάρου αυτοή να επωφεληθούν από
τις Τπηρεσήες».

υνΫντηση με τον Αναπληρωτέ Τπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικές Ανασυγκρότησης κ. Φριστόφορο ΒερναρδΫκη
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Οι υμπαραστΫτες ενημάρωσαν τον κ. ΒερναρδΫκη για τις
αρμοδιότητάς τους και για τα θάματα των καταγγελιών που δάχονται
από πολήτες και επιχειρέσεις για κακοδιοήκηση των Ο.Σ.Α. στους
οποήους υπηρετούν.
Ο κ. ΒερναρδΫκης άδειξε ιδιαήτερο ενδιαφάρον για τον θεσμό και
πρότεινε την συνδιοργΫνωση ενημερωτικές ημερήδας για την
παρουσήαση συγκεντρωτικών στοιχεήων με βΫση τις ετέσιες εκθάσεις
που θα παρουσιΫσουν οι υμπαραστΫτες στα δημοτικΫ και
περιφερειακΫ συμβούλια.

υνΫντηση της συντονιστικές επιτροπές των υμπαραστατών
του Δημότη και Περιφερειακών υμπαραστατών του Πολήτη και
της Επιχεήρησης με τον Τπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλέ.

«Με αφορμέ τη βούληση της κυβάρνησης για τη ριζικέ αναμόρφωση
του υφιστΫμενου νομοθετικού πλαισήου λειτουργήας της Σοπικές
Αυτοδιοήκησης, το Δήκτυο υμπαραστατών συναντέθηκε με τον
αρμόδιο Τπουργό κ. Κουρουμπλέ θεωρώντας πως εήναι επιβεβλημάνη
η συμμετοχέ εκπροσώπου του στην αρμόδια επιτροπέ.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης, όπως και
αντήστοιχα ο Περιφερειακός υμπαραστΫτης εήναι η πρώτη αιρετέ
ανεξΫρτητη αρχέ, κοντΫ στον πολήτη, με χράος να διερευνΫ υποθάσεις
που αναφάρονται σε διοικητικάς παρατυπήες, Ϋδικη μεταχεήριση,
παρΫλειψη οφειλόμενης απΫντησης, Ϋρνηση παροχές υπηρεσιών,
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αδικαιολόγητη καθυστάρηση, καθώς και Ϋρνηση πρόσβασης σε
άγγραφα. Επομάνως, εήναι αναγκαήα και επιβεβλημάνη η συμμετοχέ
του θεσμού στην εν λόγω επιτροπέ για την αναθεώρηση του
ΚαλλικρΫτη».

υνΫντηση με τον Πρόεδρο του Ποταμιού, κ. ταύρο ΘεοδωρΫκη
και βουλευτάς στα Γραφεήα του κόμματος

Δελτήο τύπου από «Σο ΠοτΫμι»
«Ενημερωτικέ συνΫντηση για τον θεσμό του υμπαραστΫτη του
Δημότη και της Επιχεήρησης και του Περιφερειακού υμπαραστΫτη
του Πολήτη και της Επιχεήρησης εήχαν την ΣετΫρτη στα γραφεήα του
κόμματος ο επικεφαλές ταύρος ΘεοδωρΫκης και ο βουλευτές Β’
Αθένας Γιώργος ΑμυρΫς. τη συνΫντηση παρευράθηκε η
υντονιστικέ Επιτροπέ του Δικτύου υμπαραστατών (Δέμων
Ηλιούπολης, αρωνικού και ΠερΫματος και Περιφερειών Αττικές και
Νοτήου Αιγαήου), η οποήα ενημάρωσε Σο ΠοτΫμι σε σχάση με τις
προτΫσεις τους, ώστε ο θεσμός να λειτουργέσει σε όλους τους Δέμους
και τις Περιφάρειες ώστε να επιλυθούν τα προβλέματα κακοδιοήκησης
και γραφειοκρατήας που αντιμετωπήζουν πολήτες και επιχειρέσεις σε
όλη την χώρα. Οι υμπαραστΫτες ενημάρωσαν για υποθάσεις που
άχουν χειριστεή, όπως για υπόθεση δημοτικού τάλους που επιβαλλόταν
σε πολήτες παρανόμως και μετΫ από δικέ τους διαμεσολΫβηση
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επιστρΫφηκε, αλλΫ και υποθάσεις που αφορούν την ήση μεταχεήριση
και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι υμπαραστΫτες υπογρΫμμισαν ότι στο νάο νομοσχάδιο για την
Σοπικέ Αυτοδιοήκηση θα πράπει να υπΫρξουν συγκεκριμάνες
διατΫξεις που θα βοηθέσουν τον θεσμό να λειτουργέσει εκεή που δεν
υπΫρχει, όπως για παρΫδειγμα στους νησιωτικούς δέμους που κατΫ
κανόνα άχουν πληθυσμό κΫτω των 20.000 κατοήκων (που εήναι το όριο,
σύμφωνα με τον νόμο, για να εκλεγεή υμπαραστΫτης του Δημότη).
Επήσης οι υμπαραστΫτες προτεήνουν να εξακολουθέσει να ισχύει μεν
η αυξημάνη πλειοψηφήα του 2/3 των δημοτικών και περιφερειακών
συμβουλήων που τους εκλάγουν, αλλΫ για να γήνει πιο ρεαλιστικέ η
εκλογέ, η πλειοψηφήα να ισχύει για τους παρόντες συμβούλους κι όχι
"επή του συνόλου των μελών" όπως ισχύει σέμερα. Σάλος οι
υμπαραστΫτες ζητούν να καθιερωθεή ρητέ υποχράωση των
υπηρεσιών να ανταποκρήνονται Ϋμεσα στις διαμεσολαβέσεις τους και
να αναγνωριστούν νομοθετικΫ ως "φορεής προώθησης της αρχές της
ήσης μεταχεήρισης" στους Δέμους και τις Περιφάρειες που υπηρετούν,
παρΫλληλα προς την αντήστοιχη αρμοδιότητα του υνηγόρου του
Πολήτη, στο πλαήσιο του σχετικού νομοσχεδήου για την εφαρμογέ της
αρχές της ήσης μεταχεήρισης.
Ο ταύρος ΘεοδωρΫκης και ο Γιώργος ΑμυρΫς εξάφρασαν την
πεποήθηση ότι ο θεσμός εήναι χρέσιμος και ότι πράπει να ενισχυθεή
νομοθετικΫ, προκειμάνου οι πολήτες να μπορούν να δικαιώνονται
εξωδικαστικΫ, αποφορτήζοντας άτσι και τα δικαστέρια, αλλΫ και τον
υνέγορο του Πολήτη από υποθάσεις καθαρΫ τοπικού ενδιαφάροντος.
Δέλωσαν επήσης ότι στηρήζουν τις προτεινόμενες τροπολογήες που
εισηγεήται το Δήκτυο υμπαραστατών και αναμάνουν τα σχετικΫ
νομοσχάδια των συναρμόδιων υπουργεήων Εσωτερικών και
Δικαιοσύνης να συμπεριλΫβουν τις προτεινόμενες τροπολογήες του
Δικτύου υμπαραστατών».
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υνΫντηση με την Ombudsman του Μόντρεαλ (ΚαναδΫς) κα
Johanne Savard

Εήχα την τιμέ να συναντηθώ με την Ombudsman του Mόντρεαλ κα
Johanne Savard στο Γραφεήο της, στο Δημαρχεήο της πόλης. Εήναι η πρώτη
«υμπαραστΫτρια» του Μόντρεαλ, ενώ εκλάγεται με την πλειοψηφήα των 2/3
που ισχύει και στη χώρα μας από το 2003. Διεξέχθη μια πολύ
εποικοδομητικέ συζέτηση για το θεσμό και τις βάλτιστες πρακτικάς
διαμεσολΫβησης. Η κα Savard τόνισε το πόσο σημαντικό εήναι το γεγονός
πως ο υμπαραστΫτης εήναι αιρετός και μΫλιστα εκλάγεται με αυξημάνη
πλειοψηφήα, καθώς άχει τη δυνατότητα να λειτουργεή ανεξΫρτητα και
διαθάτει την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομάνων μερών. Πολήτες
προερχόμενοι από 42 διαφορετικΫ άθνη άχουν προσάλθει στο γραφεήο της με
τους Έλληνες να καταλαμβΫνουν την 4η θάση στις καταγγελήες.

Ο Δέμος αρωνικού φιλοξάνησε την 3η Πανελλένια υνδιΫσκεψη του
Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών υμπαραστατών
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Σην άναρξη των εργασιών πραγματοποήησε ο Δέμαρχος αρωνικού Γ.
ωφρόνης και ο Πρόεδρος του Δικτύου υμπαραστατών του Δημότη
και της Επιχεήρησης ΕυΫγγελος ΜιχΫλης.
Απηύθυναν χαιρετισμό, η ΠεριφερειΫρχης Αττικές Ρ. Δούρου, ο
Αντιπρόεδρος της ΝΔ Κ. ΦατζιδΫκης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ.
Πατούλης ,ο Βουλευτές Γ. Κουτσούκος (ΠΑΟΚ), ο Βουλευτές Γ.
ΑμυρΫς (ΠοτΫμι), ο πρώην Τπουργός Γ. Ραγκούσης, ο Βουλευτές Κ.
Κατσήκης (ΑΝΕΛ), η Βουλευτές Μ. Θελερήτη (ΤΡΙΖΑ) ως
εκπρόσωπος του Προάδρου της Βουλές, Βουλευτάς του Ν. Αττικές, ο
Δέμαρχος Ϋμου Μ. Αγγελόπουλος και ο Δέμαρχος ΠερΫματος Γ.
ΛαγουδΫκης.
Η τελετέ άναρξης της 3ης Πανελλένιας υνδιΫσκεψης του Δικτύου
υμπαραστατών του Πολήτη και Περιφερειακών υμπαραστατών του
Πολήτη και της Επιχεήρησης που τελεή υπό την Αιγήδα της Α.Ε. του
Προάδρου της Δημοκρατήας Κυρήου Προκόπη Παυλόπουλου ξεκήνησε
με χαιρετισμό υποδοχές του οικοδεσπότη, δημΫρχου αρωνικού κ.
οφρώνη και του συντονιστέ του Δικτύου και υμπαραστΫτη του
Δημότη και της Επιχεήρησης του Δέμου αρωνικού κ. ΕυΫγγελου
ΜιχΫλη.
τη συνάχεια, ο λόγος δόθηκε στην ΠεριφερειΫρχη Αττικές κ. Ράνα
Δούρου, η οποήα στην εισέγησέ της υπογρΫμμισε ότι η λειτουργήα του
υμπαραστΫτη δοκιμΫζει την διοήκηση του δέμου και της περιφάρειας
και ότι ο θεσμός ευδοκιμεή μόνον όταν υπΫρχει το κατΫλληλο
περιβΫλλον διαφΫνειας, λογοδοσήας και δημοκρατικές λειτουργήας.
ΤπογρΫμμισε την θάσπιση της ΦΫρτας ΔικαιωμΫτων & Τποχρεώσεων
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Πολιτών που ψέφισε η Περιφάρεια Αττικές ύστερα από πρωτοβουλήα
του υμπαραστΫτη και μήλησε για τον νάο Κανονισμό Πληροφόρησης
Πολιτών που βρήσκεται επήσης στα σκαριΫ ύστερα από πρόταση του
υμπαραστΫτη, από την Διεύθυνση Εξυπηράτησης του Πολήτη.
Ο Αντιπρόεδρος της Νάας Δημοκρατήας και βουλευτές κ. Κωστές
ΦατζηδΫκης στην δικέ του εισέγηση ανάφερε μεταξύ Ϋλλων τρεις
δεσμεύσεις του κόμματός του, σε σχάση με τον θεσμό:
«1. Θα εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκάς συστΫσεις και πρακτικών.
2. το πρόγραμμα της ΝΔ άχουν υιοθετηθεή οι προτΫσεις του Δικτύου
υμπαραστατών, όπως για την απλοποήηση του συστέματος της
εκλογές των συμπαραστατών. Πράπει ο υμπαραστΫτης να αφεθεή να
λειτουργέσει και να εήναι υψηλού επιπάδου. Αν εήναι του ελάγχου
του δημΫρχου έ του περιφερειΫρχη θα υπονομευθεή ο θεσμός.
3. Προώθηση αλλαγών για την εξωδικαστικέ επήλυση διαφορών με την
αρωγέ των συμπαραστατών».
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δέμαρχος Αμαρουσήου κ. Πατούλης τόνισε
την ανΫγκη να υπΫρχει καλοπιστήα και αντικειμενικότητα εκ μάρους
του υμπαραστΫτη και ανάφερε την πρόθεση δημιουργήας ΦΫρτας
ενημάρωσης του πολήτη, σε συνεργασήα με τους υμπαραστΫτες.
Σον λόγο άλαβαν επήσης για σύντομους χαιρετισμούς η βουλευτές
ΤΡΙΖΑ κ. ελερήτη, ο βουλευτές ΤΡΙΖΑ κ. ΘεωνΫς, ο βουλευτές
ΠΑΟΚ κ. Κουτσούκος, ο βουλευτές ΑΝΕΛ κ. Κατσήκης.
Ο βουλευτές του Ποταμιού κ. Γιώργος ΑμυρΫς υπενθύμισε το ρόλο
της δημοτικές του παρΫταξης στην διαμόρφωση της ευρύτερης
συναήνεσης για την εκλογέ του πρώτου υμπαραστΫτη του Δημότη και
της Επιχεήρησης του Δέμου Αθηναήων και τόνισε ότι οι άξυπνοι
πολιτικοή θάλουν να άχουν υμπαραστΫτη, ο οποήος σκανΫροντας τις
υπηρεσήες μπορεή να προτεήνει λύσεις.
Ο πρώην Τπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης, αρχιτάκτονας του
θεσμού, υπογρΫμμισε ότι εήναι αντήθετος στην κατΫργηση της
αυξημάνης πλειοψηφήας, γιατή την επόμενη μάρα θα εκλάγονταν με
απλέ πλειοψηφήα οι αποτυχόντες υποψέφιοι δημοτικοή σύμβουλοι.
Εήπε, επήσης, ότι εήναι αντήθετος στην κατΫργηση του θεσμού και την
υποκατΫσταση του από τοπικΫ γραφεήα του υνηγόρου του Πολήτη.
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Σόνισε ότι υπΫρχουν δύο δρόμοι για τις προοπτικάς του θεσμού: ο άνας
δρόμος εήναι η ωρήμανση που θα επιτράψει την συναήνεση των 2/3 και
ο Ϋλλος δρόμος εήναι η θάσπιση της υποχρεωτικότητας με νομικάς
κυρώσεις για τους ΟΣΑ που δεν εκλάγουν υμπαραστΫτη
(αναφάροντας ως μια ιδάα την μη άγκριση του προϋπολογισμού τους
από την Αποκεντρωμάνη Διοήκηση σε περήπτωση που δεν άχουν
εκλάξει υμπαραστΫτη).
Σάλος, τον λόγο άλαβε ο πρόεδρος της άνωσης «ΚΛΕΙΘΕΝΗ» των
γενικών και εκτελεστικών γραμματάων δέμων και περιφερειών κ.
ΡαπτΫκης, ο οποήος επήσης τΫχθηκε υπάρ της υποχρεωτικότητας του
θεσμού.
Ο Περιφερειακός υμπαραστΫτης του Πολήτη και της Επιχεήρησης
της Περιφάρειας Αττικές κ. ωτηρόπουλος υπενθύμισε τις 3 βασικάς
προτΫσεις του Δικτύου υμπαραστατών: 1. Δυνατότητα εκλογές
υμπαραστΫτης ακόμη και από νησιωτικούς έ ορεινούς δέμους που
άχουν κΫτω των 20.000 κατοήκων, 2. πλειοψηφήα 2/3 των παρόντων
συμβούλων
του
δημοτικού/περιφερειακού
συμβουλήου,
3.
υποχρεωτικότητα των υπηρεσιών να απαντούν εντός ευλόγου χρόνου
εγγρΫφως στον υμπαραστΫτη.

υνΫντηση του Πανελλένιου Δικτύου υμπαραστατών με τον
Τπουργό Εσωτερικών κ. ΠΫνο κουρλάτη
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Με τον Τπουργό Εσωτερικών κ. ΠΫνο κουρλάτη συναντέθηκε το
προεδρεήο του Δικτύου των Δημοτικών και Περιφερειακών
υμπαραστατών.
Ο Τπουργός ενημερώθηκε από τους υμπαραστΫτες για τα
συμπερΫσματα της τρήτης πανελλαδικές συνδιΫσκεψης του Δικτύου.
Ειδικότερα, συζητέθηκε η δυνατότητα εκλογές υμπαραστΫτη ακόμη
και από νησιωτικούς έ ορεινούς δέμους που άχουν κΫτω των 20.000
κατοήκων, η διαμόρφωση ενός προοδευτικότερου συστέματος εκλογές
με την πλειοψηφήα 2/3 των παρόντων συμβούλων του δημοτικού /
περιφερειακού συμβουλήου, καθώς και η ανΫγκη να διευκρινιστεή η
υποχρεωτικότητα των υπηρεσιών να απαντούν εντός ευλόγου χρόνου
εγγρΫφως στον υμπαραστΫτη.
Ο κ. κουρλάτης εξάφρασε την απορήα του για το γεγονός πως πολλοή
Δέμοι δεν άχουν καν προκηρύξει τη θάση του υμπαραστΫτη,
θεωρώντας πως θα πράπει να διαμορφωθεή η κατΫλληλη κουλτούρα
συνεργασιών που θα επιτράψει στα ΔημοτικΫ και ΠεριφερειακΫ
υμβούλια να επιλάξουν άνα πρόσωπο κοινές αποδοχές.
Αποτάλεσε κοινέ διαπήστωση πως ο θεσμός του υμπαραστΫτη και της
Επιχεήρησης εήναι δικλήδα διαφΫνειας και δημοκρατήας στην Σοπικέ
Αυτοδιοήκηση, γι’ αυτό και επιβΫλλεται η περαιτάρω θωρΫκιση και
ενήσχυση των αρμοδιοτέτων του. ε αυτό το πλαήσιο, το Δήκτυο
υμπαραστατών πρότεινε στον Τπουργό τη συμμετοχέ εκπροσώπου
του στην επιτροπέ για την αναθεώρηση του «ΚαλλικρΫτη».
τη συνΫντηση με τον Τπουργό παραβράθηκε ο Πρόεδρος του
Δικτύου, υμπαραστΫτης του Δέμου αρωνικού κ. ΕυΫγγελος
ΜιχΫλης, ο Γενικός Γραμματάας και υμπαραστΫτης Νοτήου Αιγαήου
κ. Υήλιππος ΣριομμΫτης, ο υμπαραστΫτης του Δέμου Ηλιούπολης κ.
Γαβριέλ Αραμπατζές, η υμπαραστΫτης του Δέμου ΚοζΫνης κα
Αικατερήνη ΣσιομπΫνου, καθώς και ο Τπεύθυνος Σύπου του Δικτύου,
υμπαραστΫτης του Δέμου ΠερΫματος κ. Δημέτριος ΠετρΫς.

71

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

Με τον Δέμαρχο Κερατσινήου-Δραπετσώνας Φρέστο ΒρεττΫκο και τον
Περιφερειακό ύμβουλο Αττικές και πρώην Γενικό Γραμματάα των
Ανεξαρτέτων Ελλένων ΓιΫννη Μοήρα

Επήσκεψη για ενημάρωση του επικεφαλές της δημοτικές κήνησης «Νάοι
Άνθρωποι Νάα πορεήα» και Δημοτικού υμβούλου του Δέμου ΠερΫματος
Θεόδωρου Σερζέ

υνΫντηση του Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών υμπαραστατών με
την Τπουργό Διοικητικές Ανασυγκρότησης κυρήα λγα Γεροβασήλη
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Με τον Γενικό Γραμματάα του Τπουργεήου Εσωτερικών κ. Κώστα ΠουλΫκη
και συνΫδελφους υμπαραστΫτες σε συνΫντηση στο Τπουργεήο

υνΫντηση του Πανελλαδικού Δικτύου των υμπαραστατών με τον Γενικό
Διευθυντέ της ΚΕΔΕ κ. ΕυΫγγελο ΠΫνου

Με το Δέμαρχο της Νάας Υιλαδάλφειας Άρη Βασιλόπουλο στη συγκάντρωση
για την υπερΫσπιση της Δημοκρατήας, της ελεύθερης άκφρασης και των
δημοσήων χωρών
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Με την ΠεριφερειΫρχη Αττικές Ράνα Δούρου την ημάρα που
υπεγρΫφη η σύμβαση για την άναρξη προγρΫμματος κατΫ της
φτώχειας στο Πάραμα. Η βοέθεια της Περιφάρειας στους πολήτες του
ΠερΫματος εήναι ιδιαήτερα σημαντικέ και γήνεται με όρους
αξιοπράπειας, κοινωνικές συνοχές και αλληλεγγύης. Μεταξύ Ϋλλων
δημιουργεήται κοινωνικό παντοπωλεήο, κοινωνικό εστιατόριο, δήνεται
πρωινό και δεκατιανό στους μαθητάς, ενώ θεσπήζεται η ενισχυτικέ
διδασκαλήα για τους μαθητάς του Γυμνασήου και του Λυκεήου.

το συνάδριο της Περιφάρειας Αττικές με τον Δέμαρχο
ΠερΫματος ΓιΫννη ΛαγουδΫκη και τον Περιφερειακό ύμβουλο
Αττικές και τ. Γενικό Γραμματάα των ΑΝΕΛ ΓιΫννη Μοήρα
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υνΫντηση με τον Τπουργό Εσωτερικών κ. κουρλάτη στο γραφεήο του
εν όψει της ψέφισης του "Κλεισθάνη" και ιδιαήτερα των Ϋρθρων που
αφορούν τη λειτουργήα του Δημοτικού και Περιφερειακού
υμπαραστΫτη.

την κινητοποήηση για την υπερΫσπιση των διοικητικών ορήων
της πόλης
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την κινητοποήηση άξω από το υπουργεήο ΠεριβΫλλοντος και
Ενάργειας των Δέμων ΠερΫματος & Κερατσινήου-Δραπετσώνας για
την κατΫργηση του Ϋρθρου 70 που παρατεήνει τη λειτουργήα των
εταιρειών πετρελαήου τουλΫχιστον για τα επόμενα εήκοσι χρόνια
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E. Προβολέ του θεσμού-υνεντεύξεις

υνάντευξη στη δημοσιογρΫφο Βήκυ ΜπαϊρακτΫρη
Β :Σι ακριβώς συμβαήνει στην περιοχέ σας κύριε ΠετρΫ ;
Π : το Πάραμα λειτουργούν πάντε εταιρεήες πετρελαιοειδών, η
CORAL, η CYCLON, η MAMIDOIL-.JET OIL, η ETEKA A.E. και η
EKO με 149 δεξαμενάς. Οι εγκαταστΫσεις τους διαθάτουν
αποθηκευτικέ ικανότητα 175.000 κυβικΫ μάτρα, αποτελώντας το 15%
του συνόλου των αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών της ΕλλΫδας.
ΠαρΫλληλα, από εκεή διακινούνται καθημερινΫ 200-250 βυτιοφόρα,
συνολικές χωρητικότητας τουλΫχιστον 5.000 κυβικών μάτρων. τις
εγκαταστΫσεις αυτάς αποθηκεύεται πλέθος υλικών, όπως βενζήνη,
καύσιμα αεροπορήας, φωτιστικό, ντήζελ, μαζούτ, Ϋσφαλτος, αργό
πετράλαιο, ορυκτάλαια και πετροχημικΫ, ενώ κατΫ την παραμονέ των
εγκαταστΫσεων στην πόλη άχουν σημειωθεή πολλΫ ατυχέματα.
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υνοψήζοντας θα άλεγα πως οι επιπτώσεις υποβΫθμισης εήναι
περιβαλλοντικάς, χωροταξικάς, κυκλοφοριακάς, αλλΫ και κοινωνικάς.
Β: Ποιες οι επιπτώσεις στο περιβΫλλον και στην υγεήα των πολιτών ;
Π : Οι επιπτώσεις εήναι κΫτι παραπΫνω από δραματικάς κα
ΜπαϊρακτΫρη. την ημερήδα που πραγματοποιέθηκε στο Δέμο για το
ζέτημα, πλέθος επιστημόνων εξάθεσαν τους κινδύνους για την υγεήα
των πολιτών. ΕνδεικτικΫ σας αναφάρω πως ο Γιώργος ΝτουνιΫς,
διευθυντές της Εθνικές χολές Δημόσιας Τγεήας, μας επισέμανε ότι
στα 250 μάτρα οι περήοικοι κΫτοικοι διατράχουν 8πλΫσιο κήνδυνο
καρκήνου. Σην ήδια στιγμέ που ο Διευθυντές Θωρακοχειρουργικές
του νοσοκομεήου ωτηρήα, Γιώργος Αντύπας, ανάφερε πως το 1983 στο
80% των ασθενών έταν από τη Περιοχέ του ΠερΫματος. Εήχαν φτιΫξει
μια κινητέ μονΫδα μάτρησης ατμοσφαιρικών επιπτώσεων, για 2
χρόνια, σε διΫφορες βιομηχανήες της Περιοχές. Σα αποτελάσματα έταν
1000 με 1500 πΫνω από το φυσιολογικό και κατάληξε πως όλες αυτάς
οι ουσήες στην ατμόσφαιρα επιβαρύνουν τα γονήδια του καρκήνου.
B : Πως απαντούν οι κΫτοικοι μιλέστε μας για το κήνημα αντήστασης
στης περιοχέ;
Π: Σόσο στο Δέμο ΠερΫματος, όσο και στο γειτονικό Δέμο
Κερατσινήου-Δραπετσώνας οι μαθητάς των σχολεήων πρωτοστατούν
μαζή με τις Δημοτικάς Αρχάς για την απομΫκρυνση των δεξαμενών.
Έχουν γήνει πολλάς κινητοποιέσεις, ενώ ο Δέμος ΠερΫματος άχει
προσπαθέσει να αναδεήξει το θάμα και με Ϋλλους τρόπους. ΑρχικΫ,
προχώρησε στη δημιουργήα διαπαραταξιακές επιτροπές από το
Δημοτικό υμβούλιο με τη συμμετοχέ φοράων της πόλης για τον
αποτελεσματικότερο συντονισμό. Έπειτα, ενημερώθηκαν διεξοδικΫ
όλοι οι βουλευτάς της Α’ και Β’ ΠειραιΫ για το ζέτημα, ενώ
πραγματοποιέθηκε ημερήδα με εκπροσώπους από την επιστημονικέ
κοινότητα που απεικόνισαν τις περιβαλλοντικάς επιπτώσεις της
παραμονές των δεξαμενών στην πόλη μας. Εήναι πολύ σημαντικό πως
ο Δέμαρχος ΠερΫματος κ. ΓιΫννης ΛαγουδΫκης εήναι αποφασισμάνος
να προχωρέσει σε συνεργασήα του Δέμου με εξειδικευμάνο νομικό
γραφεήο, ώστε να προσφύγει στα ελληνικΫ και ευρωπαϊκΫ δικαστέρια,
διεκδικώντας την επήλυση του προβλέματος προς όφελος των πολιτών.
Β: Ποια η στΫση της εκΫστοτε κυβάρνησης αλλΫ και των φοράων;
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Π: Με λύπη μου διαπιστώνω ότι οι κυβερνέσεις διαχρονικΫ
χειρήζονται ερέμην της πόλης ζητέματα που σχετήζονται με
αδειοδοτέσεις, επεκτΫσεις και τροποποιέσεις των αδειών λειτουργήας
των εταιρειών στο Πάραμα. Αν και υποτήθεται βρήσκεται στο
σχεδιασμό των κυβερνέσεων, δεν φαήνεται να υλοποιεήται η
μετεγκατΫσταση των δεξαμενών καυσήμων και χημικών, εκτός
οικιστικού ιστού. Η παραμονέ και λειτουργήα των δεξαμενών
δημιουργεή σοβαρΫ προβλέματα περιβαλλοντικές, χωροταξικές,
πολεοδομικές και κυκλοφοριακές φύσης.
Β:Τπέρξε Δέμος όπου αντιμετώπιζε το ήδιο πρόβλημα και κατΫφερε
να λύσει ; και αν ναι πως;
Π: Ο Δέμαρχος ΛΫρνακας Ανδράας Βύρας, έρθε στην πόλη μας και
μΫλιστα έταν εισηγητές στην ημερήδα που πραγματοποιέθηκε για τη
λειτουργήα των δεξαμενών. Ευτυχώς για εκεήνους, μετΫ από
κινητοποιέσεις κατΫφεραν να απομακρύνουν τις δεξαμενάς
πετρελαιοειδών και υγραερήου εκτός οικιστικού ιστού. Βάβαια, όπως
υποστέριξε
ο
Δέμαρχος,
οδηγέθηκαν
σε
συγκεκριμάνο
χρονοδιΫγραμμα μόνο όταν άγινε υπόθεση της κυβάρνησης και του
προάδρου της Κυπριακές Δημοκρατήας. Φωρής πολιτικέ βούληση από
την κυβάρνηση εήναι αδύνατον να λυθεή άνα τόσο σύνθετο ζέτημα.
B: Ποια τα επόμενα βέματα των κατοήκων;
Π: Εκτός από τις ενάργειες του Δέμου, όπως σας τις προανάφερα κυρήα
ΜπαϊρακτΫρη, οι πολήτες εήναι αποφασισμάνοι να προχωρέσουν σε
δυναμικάς κινητοποιέσεις και παραστΫσεις διαμαρτυρήας άξω από τα
αρμόδια υπουργεήα. Δεν θα επιτράψουμε μήα τάτοια λειτουργήα που
ουσιαστικΫ όχι απλώς υποβαθμήζει, αλλΫ καταστράφει ολοκληρωτικΫ
την πόλη μας. Η μετεγκατΫσταση των δεξαμενών, μετΫ από δεκαετήες
αναβολών και υποβΫθμισης της ζωές και της ασφΫλειας της πλάον
ασθενούς περιοχές του ΠειραιΫ καθήσταται επιτακτικέ.
B: Ποιο το μένυμα σας;
Π: Ψς υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης αποτελεή
καθέκον μου να στάκομαι στο πλευρό των δημοτών και προασπήζομαι
τα δικαιώματΫ τους, στο πλαήσιο των αρμοδιοτέτων μου, όπως αυτό
ορήζεται στο Ϋρθρο 77 του ν. 3852/2010 (ΚαλλικρΫτης). Εήμαι
αποδάκτης καταγγελιών των Ϋμεσα θιγόμενων δημοτών και
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διαμεσολαβώ για την επήλυση τους. Εήναι πρόδηλο πως δεν υφήσταται
μόνο υποβΫθμιση της ποιότητας ζωές των δημοτών μας από τη
λειτουργήα αυτέ, αλλΫ Ϋμεσος κήνδυνος πρόκλησης βλΫβης στην υγεήα
τους, όπως κατάδειξαν με στοιχεήα επιστέμονες στη ημερήδα μας.
υνεπώς, θεωρώ υποχράωσέ μου να συμπαρασταθώ με όλες μου τις
δυνΫμεις στο κήνημα αντήστασης τόσο σε θεσμικό επήπεδο, όσο και σε
αυτό του ενεργού πολήτη, ώστε να καταφάρουμε τελικΫ να
απομακρύνουμε τις δεξαμενάς από την πόλη μας.
ας ευχαριστώ θερμΫ καλέ δύναμη σας εύχομαι

υνζντευξη ςτην εφημερίδα «Κοινωνική»
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Ο θεσμός που γεφυρώνει την «απόσταση» μεταξύ δημοτών και υπηρεσιών
Ο θεσμός του συμπαραστΫτη του δημότη και της επιχεήρησης
καθιερώθηκε με το Ϋρθρο 77 του ΚαλλικρΫτη (ν. 3852/2010), σύμφωνα
με το οποήο, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης, «δάχεται
καταγγελήες Ϋμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρέσεων για
κακοδιοήκηση των υπηρεσιών του Δέμου, των νομικών του προσώπων και
των επιχειρέσεών του και διαμεσολαβεή προκειμάνου να επιλυθούν τα
σχετικΫ προβλέματα».
Για να μΫθουμε περισσότερα για το θεσμό και τον τρόπο λειτουργήας του,
απευθυνθέκαμε στον υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
του δέμου ΠερΫματος κ. Δημέτρη ΠετρΫ. Έχοντας στο οπλοστΫσιό του
τις μεταπτυχιακάς σπουδάς του στην «Σοπικέ και Περιφερειακέ
ΑνΫπτυξη και Αυτοδιοήκηση» μάσω της συνάντευξές μας, ξεκαθαρήζει το
ρόλο του, μας δήνει πληροφορήες και ξεκαθαρήζει πότε επεμβαήνει μεταξύ
δέμου και δημοτών.
1. Πότε συστΫθηκε για πρώτη φορΫ ο θεσμός του υμπαραστΫτη του
Δημότη και της Επιχεήρησης στο Δέμο ΠερΫματος;
Εήχαν γήνει πολλάς προσπΫθειες για την ενεργοποήηση του θεσμού από
το 2011 αλλΫ το δημοτικό συμβούλιο δεν εήχε καταφάρει να επιλάξει άνα
πρόσωπο κοινές αποδοχές. ας υπενθυμήζω πως για την εκλογέ του
υμπαραστΫτη απαιτεήται διευρυμάνη πλειοψηφήα 2/3 των μελών του
Δημοτικού υμβουλήου. Οι δυσκολήες εήναι αρκετάς , καθώς αφενός
πολλάς φοράς τα συμβούλια συνεδριΫζουν με οριακέ απαρτήα, αφετάρου
δεν εήναι ακόμα στην κουλτούρα μας συμπολήτευση και αντιπολήτευση
να άχουν κοινέ θάση απάναντι σε άνα ζέτημα. ΠροσωπικΫ εήχα τη χαρΫ
και την τιμέ στις 2 Υεβρουαρήου του 2015 να στηρήξουν την
υποψηφιότητΫ μου οι περισσότερες παρατΫξεις, το 86% των δημοτικών
συμβούλων, πολύ περισσότερο από το 67% που ορήζει ο νομοθάτης.
2. Ποιο εήναι το αντικεήμενο του θεσμού;
Η αποστολέ του θεσμού εήναι να διευκολύνει την εξωδικαστικέ επήλυση
διαφορών, οι οποήες προκύπτουν στην επαφέ του πολήτη με τις υπηρεσήες
του Δέμου. Η διαμεσολΫβηση δήνει τη δυνατότητα, χωρής την ανΫγκη
προσφυγές σε μακρόχρονους και πολυάξοδους δικαστικούς αγώνες, σε
άνα πρόσωπο αμερόληπτο και αντικειμενικό, να συμβΫλλει στην επήλυση
του προβλέματος, με γνώμονα όχι μόνο το νομοθετικό πλαήσιο, αλλΫ και
το διΫλογο. τόχος του υμπαραστΫτη εήναι να δημιουργέσει άνα
πολιτισμάνο κλήμα, ώστε να υπερασπιστεή τα δικαιώματα των συμπολιτών
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του και να αξιοποιέσει τις υπΫρχουσες δυνατότητες του δέμου για την
εξυπηράτησέ τους. Ψστόσο, εήναι σαφάς πως ο θεσμός δεν υποκαθιστΫ τις
υπηρεσήες, αλλΫ επιδιώκει να γεφυρώσει την απόστασέ τους με τους
πολήτες μάσω υποδεήξεων και συστΫσεων.
3. ε ποιες περιπτώσεις παρεμβαήνετε;
Σο Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
διερευνΫ υποθάσεις που αναφάρονται σε διοικητικάς παρατυπήες, Ϋδικη
μεταχεήριση, αθάμιτες διακρήσεις, κατΫχρηση εξουσήας, παρΫλειψη
οφειλόμενης απΫντησης, Ϋρνηση παροχές υπηρεσιών, αδικαιολόγητη
καθυστάρηση, καθώς και Ϋρνηση πρόσβασης σε άγγραφα. ημαντικό εήναι
να σημειωθεή πως ο υμπαραστΫτης δεν αναμάνει παθητικΫ τις
καταγγελήες των πολιτών και των επιχειρέσεων. Η δυνατότητα υποβολές
ειδικών προτΫσεων προς τη Διοήκηση του Δέμου και το Δημοτικό
υμβούλιο παράχει τη δυνατότητα της ενεργητικές παράμβασές, όχι
μόνο για τη διερευνηθεήσα κακοδιοήκηση κατόπιν αναφορΫς, αλλΫ και
για ζητέματα που εντοπήζονται, καθώς ανιχνεύεται η οργΫνωση και η
λειτουργήα των υπηρεσιών. Η δημοσιοποήηση τόσο των ειδικών
προτΫσεων, όσο και της ετέσιας άκθεσης, αποτράπει την εμφΫνιση
ανΫλογων περιστατικών στο μάλλον.
4. Με ποιον τρόπο ασκεήται τα καθέκοντΫ σας; Ποια εήναι η διαδικασήα
μιας διαμεσολΫβησης;
Η διαμεσολΫβηση άχει 4 βασικΫ στΫδια. ΑρχικΫ τη λέψη της
καταγγελήας, στη συνάχεια την επικοινωνήα με την καταγγελλόμενη
πλευρΫ, άπειτα την ανταπόκριση της καταγγελλόμενης πλευρΫς και
τάλος την ενημάρωση του καταγγάλλοντος για την άκβαση της υπόθεσης.
5. Σο αντικεήμενό σας άχει να κΫνει με «παρΫπονα» δημοτών προς το
δέμο έ και με αψιμαχήες μεταξύ πολιτών και επιχειρέσεων ;
Με αφορμέ την ερώτησέ σας θεωρώ αναγκαήο να διευκρινιστεή πως ο
υμπαραστΫτης δεν εήναι αρμόδιος για την παροχέ νομικών,
οικονομικών έ τεχνικών συμβουλών, για ιδιωτικάς διαφοράς, για
υποθάσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως και για πρΫξεις
δικαστικών αρχών. Επομάνως, διαμεσολαβώ μόνο μεταξύ δέμου και
πολιτών. Ας μην λησμονούμε πως υπΫρχουν κι Ϋλλες ανεξΫρτητες αρχάς,
όπως ο υνέγορος του Πολήτη κι ο υνέγορος του Καταναλωτέ, στις
οποήες μπορούν οι πολήτες να αναζητέσουν διεξόδους για Ϋλλης φύσεως
ζητέματα.
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6. Ποια τα μάσα πήεσης στη Δημοτικέ Αρχέ;
Πιστεύω κυρήα παθέ πως υπηρετώ άναν σπουδαήο θεσμό, όπου η
επιτυχημάνη του λειτουργήα θα δημιουργέσει άνα πρότυπο χρηστές
διοήκησης. Ο θεσμός του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
από την φύση του προορήζεται να ασκεή πήεση τόσο στην αιρετέ διοήκηση
όσο και στους δημοτικούς υπαλλέλους, με σκοπό τη βάλτιστη
εξυπηράτηση του πολήτη και την αποφυγέ εμφΫνισης φαινομάνων
κακοδιοήκησης. Αν και τα άγγραφΫ μου δεν αποτελούν εκτελεστάς
διοικητικάς πρΫξεις, δηλαδέ δεν μπορώ να υποχρεώσω μήα υπηρεσήα να
ακολουθέσει το αποτάλεσμα της διαμεσολΫβησης, η διαδικασήα αυτέ
μπορεή να συμβΫλλει στην τοπικέ λογοδοσήα και στον κοινωνικό άλεγχο
με τη δημοσιοποήηση των συμπερασμΫτων και της πορεήας κΫθε
υπόθεσης. ΒοηθΫ στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατήας, της
κακοδιοήκησης και στην εμπάδωση της διαφΫνειας. Σο δημόσιο άχει πΫρα
πολλΫ προβλέματα κι ας εήμαστε ειλικρινεής. Αυτός ο θεσμός δοκιμΫζει
τη διοήκηση του δέμου, δοκιμΫζει το υπηρεσιακό του δυναμικό αλλΫ και
τους πολήτες. Προωθεή τη λογοδοσήα, τη θεσμικέ ανΫληψη των
δικαιωμΫτων και των υποχρεώσεων.
7. Σι άχετε καταφάρει μάχρι τώρα;
Εήναι γεγονός πως άως σέμερα λόγω της δεινές οικονομικές κατΫστασης
του Δέμου, δεν υπΫρχει Ϋμεση διοικητικέ υποστέριξη για το άργο του
γραφεήου. Επήσης, δεν άχει χορηγηθεή ηλεκτρονικός υπολογιστές και
εκτυπωτές, εξοπλισμός απαραήτητος για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη διαχεήριση των υποθάσεων. Από εκεή και πάρα οι
παρεμβΫσεις μου γήνονται πΫντοτε με γνώμονα τη νομιμότητα, όπως
καταγρΫφεται στο ύνταγμα και τους νόμους της χώρας, στον Κώδικα
Δέμων και Κοινοτέτων και στο Πρόγραμμα «ΚαλλικρΫτης». Έχω
χειριστεή πλέθος υποθάσεων που αφορούν όλες τις υπηρεσήες του Δέμου.
Για παρΫδειγμα, προβλέματα στην υλικοτεχνικέ υποδομέ των σχολεήων
μας, ζητέματα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, θάματα που εήχαν να
κΫνουν με τη χορέγηση εγγρΫφων, αλλΫ και εφαρμογές του νομικού
πλαισήου όπου δεν τηρούνταν. Λόγου χΫρη άχω συντΫξει ειδικάς
προτΫσεις προς το Δημοτικό υμβούλιο για τα αδάσποτα και δεσποζόμενα
ζώα, τον αντικαπνιστικό νόμο αλλΫ και σχετικΫ με την πρόσβαση των
ανθρώπων με αναπηρήα στις υπηρεσήες του δέμου. ΠαρΫλληλα, άχω
προχωρέσει στον ανασχεδιασμό της Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης
του δέμου μας, η οποήα ελπήζω να εφαρμοστεή προκειμάνου να
ενεργοποιηθεή άνας θεσμός που προΫγει τη σύνθεση των απόψεων, τη
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λογοδοσήα και τη διαφΫνεια. Σάλος, άχω διαβιβΫσει σε Ϋλλες αρχάς, όπως
στη Γενικέ Επιθεωρέτρια Δημόσιας Διοήκησης και σε υπηρεσήες της
Περιφάρειας σοβαράς υποθάσεις κακοδιοήκησης για τις οποήες άχω
συλλάξει στοιχεήα και περιμάνω με ενδιαφάρον τα πορήσματΫ τους.
8. Οι δημότες γνωρήζουν για το «εργαλεήο» αυτό που άχουν στα χάρια
τους;
Ίσως όχι στο βαθμό που θα άπρεπε κυρήως διότι δεν εήναι γνωστός σε
πανελλαδικό επήπεδο. Επομάνως, τον γνωρήζουν όσοι κυρήως άρχονται
στο Δημαρχεήο κι εκεήνοι που άχουν δει το «Έντυπο υποβολές
καταγγελήας», το οποήο άχει τοποθετηθεή σε αρκετΫ σημεήα της πόλης. ε
κΫθε περήπτωση για την διευκόλυνση των δημοτών και λόγω της
άλλειψης γραμματειακές υποστέριξης άχω αναρτέσει άξω από το Γραφεήο
τόσο το κινητό μου τηλάφωνο, όσο και το e-mail για ραντεβού και λέψη
καταγγελιών αντήστοιχα. Εήναι σημαντικό πως οι δημότες που
εργΫζονται τις ώρες λειτουργήας του Δέμου, μπορούν να επικοινωνούν
μαζή μου ανΫ πΫσα στιγμέ, ώστε να βρεθεή η βάλτιστη λύση στο όποιο
πρόβλημα τους ταλανήζει.
9. Γιατή κατΫ τη γνώμη σας ο συμπαραστΫτης «απαντΫται» σε ελΫχιστους
δέμους;
Από τους 325 Δέμους μόλις οι 161 μπορούν να επιλάξουν υμπαραστΫτη
λόγω του πληθυσμιακού ορήου, αφού αφορΫ για την ώρα τους Δέμους Ϋνω
των 20.000 κατοήκων. Από τους 161 Δέμους, περήπου οι μισοή άχουν
προκηρύξει τη θάση. ΚατΫ τη γνώμη μου αυτό οφεήλεται στο γεγονός πως
υπΫρχει η εσφαλμάνη αντήληψη ότι ο υμπαραστΫτης ελάγχει το
Δέμαρχο, αλλΫ δεν υπΫρχει τάτοιο θάμα. Δυστυχώς υπΫρχει η
εξουσιαστικέ λογικέ όταν κΫποιος αναλαμβΫνει διοικητικάς
αρμοδιότητες που του δημιουργεή μήα φοβήα και καχυποψήα στην ύπαρξη
ανεξΫρτητων θεσμών. Επιπλάον υπΫρχει η άλλειψη κουλτούρας για
συνεννόηση και εύρεση κοινού τόπου.
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Σ. Ενδεικτικάς Τποθάσεις επή καταγγελιών
Από τον ΙανουΫριο του 2018 άως τον Ιούλιο του 2019, ο
υμπαραστΫτης δάχτηκε γραπτώς 134 καταγγελήες, ενώ την ήδια
στιγμέ υποβλέθηκε πλέθος προφορικών καταγγελιών με τις
υπηρεσήες να ανταποκρήνονται θετικΫ, χωρής να χρειΫζεται γραπτέ
αλληλογραφήα. το αντήστοιχο χρονικό διΫστημα το 2017 ο
υμπαραστΫτης δάχτηκε 67 γραπτάς καταγγελήες, το 2016 74 γραπτάς
καταγγελήες, ενώ το 2015 46 γραπτάς καταγγελήες. Ο υμπαραστΫτης
διερευνΫ υποθάσεις που αναφάρονται σε διοικητικάς παρατυπήες,
Ϋδικη μεταχεήριση, αθάμιτες διακρήσεις, κατΫχρηση εξουσήας,
παρΫλειψη οφειλόμενης απΫντησης, Ϋρνηση παροχές υπηρεσιών,
αδικαιολόγητη καθυστάρηση, καθώς και Ϋρνηση πρόσβασης σε
άγγραφα.
Οι διαμεσολαβέσεις σχετήζονται με όλες τις υπηρεσήες του Δέμου, ενώ
πραγματοποιέθηκαν διαβιβΫσεις και σε υπηρεσήες εκτός Δέμου, όπως
στο Αστυνομικό Σμέμα ΠερΫματος, στην Διεύθυνση Πολεοδομήας
ΠειραιΫ, στην ΕΤΔΑΠ, στην Γενικέ Επιθεωρέτρια Δημόσιας
Διοήκησης, στην Περιφάρεια Αττικές, στον ΟΑΑ, στο Δημοτικό
Κοιμητέριο χιστού, στο Διαδημοτικό Κάντρο Περήθαλψης
Αδάσποτων Ζώων, καθώς και σε Ϋλλους Δέμους της χώρας.
Οι παρακΫτω ενδεικτικάς υποθάσεις, αφορούν κυρήως το χρονικό
πλαήσιο από τον ΙανουΫριο του 2017 άως τον Ιούλιο του 2019 και
παρατήθενται προκειμάνου οι δημότες, οι αιρετοή, αλλΫ και οι
εργαζόμενοι του Δέμου ΠερΫματος να διαπιστώσουν ιδήοις όμμασι
ορισμάνα ζητέματα που άχουν ιδιαήτερο ενδιαφάρον και αφορούν το
σύνολο των υπηρεσιών. ΠαρΫλληλα, παρουσιΫζονται ενδεικτικΫ
υποθάσεις του 2015, 2016 -όσοι ενδιαφάρονται μπορούν διεξοδικότερα
να διαβΫσουν τις αντήστοιχες ετέσιες εκθάσεις-, που ταλαιπώρησαν
τους δημότες λόγω της ασυνεννοησήας και της άλλειψης συνεργασήας
ορισμάνων υπηρεσιακών παραγόντων. Η επιλογέ των καταγγελιών
άγινε επή τη βΫσει της σπουδαιότητας κΫθε καταγγελήας, ενώ
παρΫλληλα αποφεύγεται η επανΫληψη με την παρΫθεση καταγγελιών
που εμφανήζουν ταυτόσημα πραγματικΫ περιστατικΫ και νομικέ βΫση.
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Αρ. Πρωτοκόλλου:

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ

ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ
ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

Ι. ΑτομικΫ στοιχεήα καταγγάλλοντος/καταγγάλλουσας
ΟΝΟΜΑ:..................................................................................................................
ΕΠΨΝΤΜΟ:............................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:..................................................................................................
ΔΙΕΤΘΤΝΗ:..........................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ/ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ:.......................................
ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΥΨΝΟΤ:.....................................................................................
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟΤ:...........................................
ΙΙ. Δημοτικέ υπηρεσήα στην οποήα αναφάρεται η καταγγελήα
.................................................................................................................................
ΙΙΙ. Σο πρόβλημα που αντιμετωπήζει ο καταγγάλλων/η καταγγάλλουσα
1. Πότε παρουσιΫστηκε το πρόβλημα; (ημερομηνήα).............................................
2. ύντομη περιγραφέ του προβλέματος:
.................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................
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............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....
2. Έχετε απευθυνθεή σε Ϋλλες αρχάς για την επήλυσέ του προβλέματος έ σε
Ϋλλον εκπρόσωπο του Δέμου;
............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................
IV. Προσκομιζόμενα άγγραφα
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
4...............................................................................................................................
5...............................................................................................................................

ΠΕΡΑΜΑ, ..................................
Ο ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΨΝ /
Η ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΟΤΑ
(υπογραφι)
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Ι. «Ειδοποήηση από το Δέμο ΠερΫματος για εκκρεμούσα
οφειλέ από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε
καταγγελήα από δημότη, ο οποήος υποστηρήζει πως άλαβε μήα
ειδοποήηση από την προϊστΫμενη εσόδων του Δέμου ΠερΫματος, όπου
καταγρΫφεται μήα εκκρεμούσα εις βΫρος του οφειλέ από πρόστιμα
Κ.Ο.Κ., τα οποήα επιβλέθηκαν από τα αναφερόμενα αστυνομικΫ
τμέματα των ετών 2005, 2006 και 2012, με συνολικό ύψος 181 ευρώ.
Ο καταγγάλλων ενημερώθηκε ότι το ποσό αυτό θα βεβαιωθεή σε
χρηματικό κατΫλογο εντός 30 ημερών από την ειδοποήηση.
Επισημαήνει πως αγνοεή την ύπαρξη των εν λόγω παραβΫσεων, καθώς
δεν του επιδόθηκε ποτά κλέση από την Σροχαήα έ ειδοποήηση από το
Δέμο. υνεπώς, δεν εήχε ποτά τη δυνατότητα να ασκέσει το δικαήωμΫ
του προς κατΫθεση ενστΫσεων έ αντιρρέσεων για τις εν λόγω
παραβΫσεις. Ο καταγγάλλων ισχυρήζεται πως λόγω της άλλειψης
επιδόσεων και ενημάρωσές του για τα πρόστιμα, ενώ μΫλιστα άχει
παράλθει 12ετήα από τις υποτιθάμενες παραβΫσεις, καθώς και της
παντελούς ασΫφειας και γενικότητας της περιγραφές τους, αδυνατεή
εν τοις πρΫγμασι να ασκέσει το δικαήωμΫ του προς υποβολέ ενστΫσεως
επή της ουσήας, διότι υφήσταται παντελές ανυπαρξήα εγγρΫφων που
αποδεικνύουν και περιγρΫφουν αναλυτικΫ τη φύση των παραβΫσεων
και το τι ακριβώς αφορούν. Επιπλάον, ο καταγγάλλων θεωρεή ότι
παραβιΫστηκε το δικαήωμα προς προηγούμενη ακρόασέ του, όπως
ορήζει το Ϋρθρο 20 του υντΫγματος, καθώς ενώ υπάστη την επιβολέ
μήας δυσμενούς διοικητικές κύρωσης προ 12ετήας, εντούτοις δεν
ειδοποιέθηκε ποτά προκειμάνου να προβεή στην κατΫθεση ενστΫσεων
ενώπιον του Διοικητέ της Σροχαήας, κΫτι που καθήσταται πλάον
αδύνατον μετΫ την πΫροδο τόσων ετών.
Σο θεσμικό πλαήσιο που εφαρμόζουν οι περισσότεροι Δέμοι της χώρας,
υιοθετώντας την ερμηνεήα στην οποήα προάβη η αρμόδια Διεύθυνση
Οικονομικών Ο.Σ.Α. του Τπουργεήου Εσωτερικών, εήναι το ακόλουθο:
Δεδομάνου ότι δεν υπΫρχει ρητέ νομοθετικέ πρόβλεψη περή της
προθεσμήας ταμειακές βεβαήωσης των αυτοτελών προστήμων, αυτΫ
υπΫγονται στις διατΫξεις του Ϋρθρου 71 του νόμου 542/77 που ορήζει
ότι: «η βεβαήωση οιουδέποτε φόρου, τάλους, προστήμου υπάρ του
Δημοσήου μετΫ των πΫσης φύσεως προσθάτων και υπάρ τρήτων
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ενεργεήται εντός προθεσμήας τριών μηνών από τη λέξη του μηνός,
εντός του οποήου εκτέθη ο τήτλος βεβαήωσης. Η βεβαήωση δύναται να
ενεργηθεή και μετΫ την πΫροδο της τριμένου προθεσμήας και ουχή
πάραν των τριών ετών από της λέξεως του άτους εντός του οποήου
εκτέθη ο τήτλος βεβαήωσης».
τις περιπτώσεις των προστήμων παρΫνομης στΫθμευσης, όπου τα
στοιχεήα του οφειλάτη εήναι Ϋγνωστα, ο τήτλος βεβαήωσης (άντυπο
βεβαήωσης της παρΫβασης) καθήσταται νόμιμος και η βεβαήωση εφικτέ
μόλις ανευρεθούν από τον ΟΣΑ τα στοιχεήα του οχέματος, έτοι όταν
περιάλθουν στην αρμόδια υπηρεσήα του Δέμου στοιχεήα από τις βΫσεις
δεδομάνων του ΚΕΠΤΟ. Σο άντυπο της πρΫξης βεβαήωσης παρΫβασης
(κλέσης), όταν περιάλθει στον ΟΣΑ και επή αυτού αναφάρονται µόνο
το εήδος της παρΫβασης, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και τα
στοιχεήα του οχέματος, χωρής ταυτόχρονα να προσδιορήζεται το
πρόσωπο του παραβΫτη – οφειλάτη (οδηγός έ κΫτοχος του οχέματος)
δεν αποτελεή νόμιμο τήτλο βεβαήωσης και το πρόστιμο δεν μπορεή να
βεβαιωθεή. Ψς εκ τούτου, σε αυτάς τις περιπτώσεις νόμιμος τήτλος
εήσπραξης όπως αυτός προβλάπεται από τις διατΫξεις του Ϋρθρου 51
του π.δ. 16/89 και του Ϋρθρου 2 του ΚΕ∆Ε εήναι ο χρηματικός
κατΫλογος στον οποήο εήναι καταχωρημάνα τα στοιχεήα των τήτλων
βεβαήωσης και τα στοιχεήα των φορολογουμάνων. Εν όψει των
ανωτάρω, χρονικέ αφετηρήα των προθεσμιών που ορήζονται µε το
Ϋρθρο 71, παρ. 1 του ν.542/77 θεωρεήται η στιγμέ που ο ΟΣΑ άχει
στην κατοχέ του τα πλέρη στοιχεήα του τήτλου βεβαήωσης,
ανεξαρτέτως του χρόνου που μεσολΫβησε από την ημερομηνήα
βεβαήωσης της παρΫβασης από την αρμόδια Αρχέ. τις περιπτώσεις
λοιπόν των αυτοτελών προστήμων η αρμόδια υπηρεσήα του Δέμου
δύναται να προβεή σε αναζέτηση των στοιχεήων του οφειλάτη και
σύνταξη χρηματικών καταλόγων οποτεδέποτε . Μοναδικέ διασφΫλιση
του πολήτη άναντι της µη περιοριζόμενης χρονικΫ δυνατότητας των
ΟΣΑ να αναζητέσουν την συγκεκριμάνη οφειλέ εήναι ο θεσμός της
παραγραφές, η οποήα επάρχεται εήκοσι τρήα άτη μετΫ την βεβαήωση της
«κλέσης».
Σο θάμα άχει απασχολέσει και τον υνέγορο του Πολήτη
επανειλημμάνως, ο οποήος άχει υποβΫλει προς τον Τπουργό
Εσωτερικών το υπ' αριθμ. πρωτ. 24979.12.7.2012 σχετικό πόρισμΫ
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του. Ειδικότερα, κατΫ την Ϋποψη του υνηγόρου του Πολήτη “τήτλος
βεβαήωσης, όπως αναφάρεται στην διΫταξη, (Ϋρθρο 71 ν. 542/77) στην
προκειμάνη περήπτωση εήναι η άκθεση βεβαήωσης παρΫβασης (κλέση).
Ο νομοθάτης, άλαβε υπόψη του ότι σε κΫποιες περιπτώσεις παρότι
υπΫρχει ο νόμιμος τήτλος, η καταχώρησέ του σε χρηματικό κατΫλογο
και ακολούθως η ταμειακέ βεβαήωση της οφειλές δεν εήναι δυνατέ
εντός της προθεσμήας των τριών μηνών, προφανώς διότι η Διοήκηση
δεν άχει στην διΫθεσέ της όλα τα απαραήτητα στοιχεήα που καθιστούν
εφικτέ την διεκπεραήωση της διαδικασήας. Καταλεήπει, λοιπόν, το
χρονικό περιθώριο των τριών ετών στην οικονομικέ υπηρεσήα,
προκειμάνου αυτέ να αναζητέσει και να συγκεντρώσει τα στοιχεήα
που καθιστούν δυνατέ την κατΫρτιση των χρηματικών καταλόγων
(βεβαήωση εν ευρεήα άννοια) και ακολούθως την ταμειακέ βεβαήωση
(βεβαήωση εν στενέ άννοια). Αξήζει επήσης να σημειωθεή ότι το
υμβούλιο της Επικρατεήας, Σμέμα τ Α, στην απόφαση 3519/96,
θεωρεή ως νόμιμο τήτλο εήσπραξης, παραδεκτώς προσβαλλόμενο µε
ανακοπέ κατΫ το Ϋρθρο 73, παρ. 2 του ΚΕ∆Ε (356/74 ΥΕΚ 90 Α) την
πρΫξη επιβολές προστήμου του οικεήου αστυνομικού οργΫνου µε την
οποήα επιβΫλλεται το κατ’ εφαρμογέ των διατΫξεων του ΚΟΚ
διοικητικό πρόστιμο. Ομοήως, το Σμέμα Β΄ του τΕ (439/94) αναφάρει
ότι «…5. Επειδέ, κατΫ της πρΫξεως του οικεήου αστυνομικού οργΫνου,
δια της οποήας επιβΫλλεται το κατ’ εφαρμογέ των εις την προηγούμενη
σκάψη διατΫξεων του Κ.Ο.Κ. διοικητικό πρόστιμο και η οποήα
αποτελεή τον τήτλον για την εήσπραξη του βεβαιωθάντος σχετικού
ποσού, δεν προβλάπεται από τις διατΫξεις του Κ.Ο.Κ. έ από Ϋλλη
διΫταξη νόμου Ϋσκηση προσφυγές ουσήας. υνεπώς, παραδεκτώς
προβΫλλονται µε την ανακοπέ του Ϋρθρου 73 παραγρ. 1 του ΚΕ∆Ε
λόγοι αναφερόμενοι σε ελαττώματα του τήτλου (πρΫξεως επιβολές
προστήμου) επ' ευκαιρήα της προσβολές της ατομικές ειδοποιέσεως
του αρμοδήου Σαμεήου για την εξόφληση του βεβαιωθάντος ποσού….».
Η ερμηνευτικέ προσάγγιση του εγγρΫφου του Τπουργεήου, ως προς
την χρονικέ αφετηρήα των προθεσμιών που ορήζονται µε το Ϋρθρο 71,
παρ. 1 του ν.542/77 σε συνδυασμό µε τη διΫταξη του Ϋρθρου 2 του
ν.344/68, άχει ως αποτάλεσμα τη ρύθμιση παρόμοιων περιπτώσεων
(αποσβεστικέ προθεσμήα βεβαήωσης δημοτικών εσόδων) µε εμφανώς
ανόμοιο τρόπο. Πιο συγκεκριμάνα, τα άσοδα των Δέμων από φόρους,
τάλη, δικαιώματα, εισφοράς και αντήτιμο προσωπικές εργασήας,
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βεβαιώνονται ταμειακΫ αυστηρΫ εντός πάντε ετών από τη λέξη του
οικονομικού άτους στο οποήο ανΫγονται. ε περιπτώσεις, όπου η
Διοήκηση προβεή σε ταμειακέ βεβαήωση μετΫ την πενταετήα, οφεήλει
να επικαλεστεή και να αποδεήξει ότι οι ενάργειάς της προς αναζέτηση
του υπόχρεου απάβησαν Ϋκαρπες. Προς επήρρωση των ανωτάρω
αναφάρουμε, ότι ο Δέμος Φαλκιδάων σε απόσπασμα βεβαιωτικού
καταλόγου, τον οποήο αποστάλλει σε πολήτη-«παραβΫτη» στις 21-32012 ενημερώνοντας τον ήδιο για ποσό οφειλές του που προάρχεται
από επιβολέ προστήμου λόγω παρΫβασης διΫταξης Κ.Ο.Κ. περή
παρΫνομης στΫθμευσης, αναφάρει ρητΫ ότι: «η πρΫξη αυτέ άχει
συνταχθεή από το αρμόδιο όργανο (αστυνομικό όργανο έ δημοτικέ
αστυνομήα) αποτελεή τον νόμιμο τήτλο εήσπραξης του προστήμου και
προσβΫλλεται µόνο µε ανακοπέ του Ϋρθρου 73 του ΚΕ∆Ε γιατή δεν
προβλάπεται προσφυγέ ουσήας (τΕ 439/94, τΕ 3515/96)».
Γενικότερα δε, το τΕ σε σχετικέ νομολογήα του, εκλαμβΫνει ως
αφετηρήα της προθεσμήας του Ϋρθρου 71 του νόμου 542/77 την κτέση
του νόμιμου τήτλου, όπως αυτός ορήζεται στο Ϋρθρο 2, παρΫγραφος 2
του ΚΕ∆Ε, «… α) Η κατΫ τους κειμάνους νόμους βεβαήωσις και ο υπό
των αρμοδήων Διοικητικών έ ετάρων αρμοδήων κατΫ τον νόμον Αρχών
προσδιορισμός του εισπρακτάου ποσού, του εήδους του εσόδου και της
αιτήας δι’ ην οφεήλεται. β) Η εξ εγγρΫφων δημοσήων έ ιδιωτικών
αποδεικνυομάνη οφειλέ. γ) Η εξ εγγρΫφων δημοσήων έ ιδιωτικών
πιθαναλογούμενη κατΫ την άννοιαν του Ϋρθρου 347 Κώδικος
Πολιτικές ∆ικονομήας ως προς την ύπαρξιν και το ποσό αυτές
οφειλέ.,..» (τΕ 1503/2006, 1783/2002, 2944/2008). Επιπλάον και σε
ό,τι αφορΫ την ερµηνεήα του Ϋρθρου 71 του Ν. 542/1977, το Σ΄ Σµέµα
του Νομικού υμβουλήου του ΚρΫτους, σε πρόσφατη γνωμοδότησέ
του, (αριθµ. 399/2009 γνωμοδότηση), λαμβΫνοντας υπόψη του
νομολογήα του υμβουλήου της Επικρατεήας (τΕ 571/2009,
2944/2008, 1503/2006 και 1783/2002) δάχθηκε ότι η (εν στενέ άννοια)
ταμειακέ βεβαήωση, χωρεή νομήμως εφόσον διενεργεήται εντός τριετήας
από τη λέξη του άτους εντός του οποήου εκτέθη ο τήτλος βεβαήωσης,
Ϋλλως η «αξήωση» έ το «δικαήωμα» του Δημοσήου για την αποστολέ
στην οικεήα ∆.Ο.Τ. του νομήμου τήτλου έ του οικεήου χρηματικού
καταλόγου και την εν συνεχεήα ταμειακέ βεβαήωση της
περικλειόμενης σ' αυτόν (νόμιμο τήτλο) απαήτησης παραγρΫφεται έ
αποσβάννυται.
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Με βΫση όλα τα προεκτεθάντα, Ϋποψη του υνηγόρου του Πολήτη
εήναι ότι «η ταμειακέ βεβαήωση των προστήμων του Κώδικα Οδικές
Κυκλοφορήας που επιβλέθηκαν µε πρΫξεις βεβαήωσης παρΫβασης που
εκδόθηκαν άως και 23-2-2007 πράπει να διενεργεήται αυστηρΫ εντός
τριετήας από την κτέση του τήτλου βεβαήωσης, ο οποήος στην
προκειμάνη εήναι η άκθεση βεβαήωσης παρΫβασης»16.
ταν δεν εήναι δυνατέ η ταμειακέ βεβαήωση του προστήμου εντός της
προθεσμήας των τριών μηνών, προφανώς διότι η Διοήκηση δεν άχει
στην διΫθεσέ της όλα τα απαραήτητα στοιχεήα που καθιστούν εφικτέ
την διεκπεραήωση της διαδικασήας, καταλεήπεται το χρονικό
περιθώριο των τριών ετών στην οικονομικέ υπηρεσήα, προκειμάνου
αυτέ να αναζητέσει και να συγκεντρώσει τα στοιχεήα που καθιστούν
δυνατέ την κατΫρτιση των χρηματικών καταλόγων. Ο υμπαραστΫτης
θεωρεή ότι οι κλέσεις που περιάχονται στον χρηματικό κατΫλογο που
εκδόθηκε σε βΫρος του καταγγάλλοντος, εφόσον άχει παράλθει τριετήα
από την ημάρα άκδοσές τους μάχρι την ταμειακέ βεβαήωση από την
αρμόδια υπηρεσήα του Δέμου ΠερΫματος δεν δύναται νομήμως να
βεβαιωθούν, δεδομάνου ότι κατΫ την Ϋποψη του υμπαραστΫτη η
ταμειακέ βεβαήωση των προστήμων του Κώδικα Οδικές Κυκλοφορήας
πράπει να διενεργεήται αυστηρΫ εντός τριετήας από την κτέση του
τήτλου βεβαήωσης, ο οποήος κατ' ορθότερη ερμηνεήα πράπει να
θεωρεήται η άκθεση βεβαήωσης παρΫβασης (κλέση). Περαιτάρω, η
μεγΫλη χρονικέ απόσταση μεταξύ βεβαήωσης της παρΫβασης και
ταμειακές βεβαήωσης από τις υπηρεσήες του Δέμου καθιστΫ δυσχερέ
την Ϋμυνα του πολήτη και τη δυνατότητΫ του να ανταποδεήξει το
περιεχόμενο των βεβαιωθάντων. Η μεγΫλη χρονικέ καθυστάρηση της
ταμειακές βεβαήωσης των κλέσεων καθ' υπάρβαση κΫθε άννοιας
εύλογου χρόνου, συνιστΫ κακοδιοήκηση και αποτελεή αντικεήμενο
βελτήωσης, ώστε να αποφεύγονται στο μάλλον παρόμοια φαινόμενα. ε
κΫθε περήπτωση, η Διοήκηση του Δέμου οφεήλει να προχωρέσει σε
καταλογισμό ευθυνών για το γεγονός πως δεν άγινε η ταμειακέ
βεβαήωση άγκαιρα, παρΫ μόνο 12, 11 και 5 άτη μετΫ την παρΫβαση.
Εν όψει των ανωτάρω, ο υμπαραστΫτης του Δημότη θεωρεή ότι οι
υπηρεσήες του Δέμου ΠερΫματος θα πράπει να προβαήνουν σε
16

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πόριςμα του υνθγόρου του Πολίτθ:
https://www.synigoros.gr/resources/322331.pdf
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διαγραφέ των οφειλών από κλέσεις όταν η ταμειακέ βεβαήωσέ τους
άγινε σε χρόνο μεταγενάστερο της τριετήας από την ημάρα βεβαήωσης
από το Αστυνομικό όργανο. Η αρμόδια υπηρεσήα του Δέμου
ΠερΫματος πράπει να εξετΫσει τη δυνατότητα διαγραφές των κλέσεων
του καταγγάλλοντος, οι οποήες κατΫ τα αναφερόμενα ανωτάρω στο
κεφΫλαιο της εξάτασης της βασιμότητας της καταγγελήας, δεν πληρούν
τις προϋποθάσεις άγκυρης ατομικές διοικητικές πρΫξης. ε
περήπτωση δε, που η ταμειακέ βεβαήωση προστήμων του Κώδικα
Οδικές Κυκλοφορήας διενεργεήται μετΫ την πΫροδο της παραπΫνω
προθεσμήας, η υπηρεσήα οφεήλει να παρΫσχει πειστικέ αιτιολογήα για
τους λόγους καθυστάρησης της ταμειακές βεβαήωσης της παρΫβασης
και να αποδεήξει ότι κατΫ το επήμαχο χρονικό διΫστημα προάβη στις
ενδεδειγμάνες ενάργειες για τον προσδιορισμό του προσώπου του
παραβΫτη-οφειλάτη. Ο υμπαραστΫτης κΫλεσε τον καταγγάλλοντα να
υποβΫλει προς τις υπηρεσήες του Δέμου αήτηση για να λΫβει γνώση
των ατομικών διοικητικών πρΫξεων (κλέσεων) που άχουν εκδοθεή εις
βΫρος του. Ο καταγγάλλων μπορεή να αποταθεή εκ νάου στον
υμπαραστΫτη εφόσον κρήνει ότι θήγεται κΫποιο δικαήωμΫ του από τον
περαιτάρω χειρισμό της υπόθεσές του από τη Διοήκηση.

ΙΙ. «Αήτημα για λεωφορειακέ σύνδεση ΠερΫματοςΦαϊδαρήου»
Τπεβλέθη αήτημα προς το υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης του Δέμου ΠερΫματος, σχετικΫ με την πρόσβαση των
δημοτών της πόλης με τα Μάσα Μαζικές ΜεταφορΫς στο Χυχιατρικό
Νοσοκομεήο Αθηνών και στο «Αττικόν» Νοσοκομεήο. Ειδικότερα, στο
άγγραφό ο πολήτης επισημαήνει πως, ενώ ο Δέμος ΠερΫματος
βρήσκεται χιλιομετρικΫ πολύ κοντΫ σε αυτΫ τα νοσοκομειακΫ
ιδρύματα, εντούτοις πολλάς φοράς με την υπΫρχουσα λεωφορειακέ
σύνδεση απαιτούνται περισσότερες από 3 ώρες, αφού χρειΫζονται
πολλάς μετεπιβιβΫσεις. Επιπλάον, επισυνΫπτει στο άγγραφό του 141
υπογραφάς δημοτών, οι οποήοι διαμαρτύρονται για την άως τώρα
κατΫσταση.
την προκειμάνη περήπτωση, υποβΫλλεται άνα αήτημα, το οποήο όμως
δεν αποτελεή αρμοδιότητα του Δέμου ΠερΫματος. Ψς εκ τούτου, ο
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υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης διαβήβασε αρμοδήως
το αήτημα του πολήτη στον Ο.Α..Α., ώστε να γήνουν οι απαραήτητες
ενάργειες προς διευθάτηση του προβλέματος.
Διαβήβαση του αιτέματος προς το Δ.. του ΟΑΑ

Η μετακήνηση από και προς το Δέμου Φαϊδαρήου, εήναι ιδιαήτερα
χρονοβόρα, παρΫ το γεγονός πως εήναι γεωγραφικΫ όμορος Δέμος με το
Δέμο ΠερΫματος. Απαιτεή μετεπιβήβαση σε λεωφορεήα που ως γνωστόν
τις ώρες αιχμές εήναι αφενός ασφυκτικΫ γεμΫτα και αφετάρου η
διΫρκεια των διαδρομών αγγήζει πολλάς φοράς τις 3 ώρες. Να σας
ενημερώσω πως υπΫρχει η λεωφορειακέ γραμμέ 819 που συνδάει το
Πάραμα με το Νεκροταφεήο στο χιστό, όπου ήσως θα μπορούσε να
γήνει άνας επανασχεδιασμός στη λειτουργήα της. Παρακαλώ για τη
θετικέ σας ανταπόκριση στο δήκαιο αήτημα των δημοτών προκειμάνου
να δοθεή η καλύτερη δυνατέ λύση.
ΠαρΫλληλα, σας παρακαλώ να απαντέσετε εγγρΫφως τόσο στον πολήτη,
όσο και στο Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης σχετικΫ με τις προτΫσεις σας και το χρονοδιΫγραμμα για
την υλοποήησέ τους, προκειμάνου να σταματέσει η ταλαιπωρήα των
πολιτών. Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης
διαβιβΫζει με την παρούσα στον Ο.Α..Α., προκειμάνου να ασκηθούν
τυχόν αρμοδιότητάς του.
ύνδεση της λεωφορειακές γραμμές Πάραμα - Νεκροταφεήο χιστού
με το Μετρό Φαϊδαρήου
Για το Δέμο ΠερΫματος, τον πιο απομονωμάνο δέμο του
Λεκανοπεδήου, με τα μεγΫλα ποσοστΫ ανεργήας και φτώχειας, εήναι
ζωτικές σημασήας η συγκοινωνιακέ σύνδεσέ του, μάσω της Λεωφόρου
χιστού-καραμαγκΫ και στη συνάχεια της Λεωφόρου Αθηνών, με το
σταθμό μετρό του Φαϊδαρήου (Αγήα Μαρήνα). Αφενός το Πάραμα με
αυτό τον τρόπο, συνδάεται με το δήκτυο του μετρό, που δήνει στους
κατοήκους της πόλης, γρέγορη πρόσβαση σε κΫθε περιοχέ της Αθένας,
αφετάρου η πόλη μας συνδάεται μάσω της διαδρομές αυτές, απευθεήας
έ με ανταπόκριση, με μια σειρΫ πολύ σημαντικών σημεήων
ενδιαφάροντος:
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Με 4 νοσοκομεήα (ΘριΫσιο, Αττικό, Χυχιατρικό, Δρομοκαΐτειο).
Με 3 στρατόπεδα (ΦαϊδΫρι, ΠαλΫσκα, ΜεγΫλο Πεύκο)
Με 2 σχολάς (ΣΕΙ Αθένας, Ακαδημήα Εμπορικού Ναυτικού)
Με πολλούς εργασιακούς χώρους (βιομηχανικό πΫρκο χιστού.
ναυπηγεήα καραμαγκΫ και Ελευσήνας, Διυλιστέρια Ελευσήνας και
Ασπροπύργου, αποθέκες, βιομηχανήες κα)
Με δέμους της Δυτικές Αττικές με ανταπόκριση, με λεωφορεήα έ
ΚΣΕΛ (Ελευσήνα, Ασπρόπυργος, Μάγαρα, Κινάτα, Αλεποχώρι, Βήλια
κα)
Με τον Προαστιακό σιδηρόδρομο (μάσω ανταπόκρισης με Ασπρόπυργο)
Με χώρους αναψυχές και πολιτισμού (βοτανικός κέπος Διομέδους,
Μονέ Δαφνήου κα)
λοι αυτοή οι προορισμοή, που απάχουν χιλιομετρικΫ ελΫχιστα από το
δέμο μας, με το υπΫρχον δήκτυο, εήναι για τους δημότες μια πολύωρη
και κοπιαστικέ περιπάτεια. Με τη σημερινέ συγκοινωνήα για να
φτΫσει κανεής πχ στο Αττικό νοσοκομεήο, θα χρειαστεή ήσως και 2
ώρες. Αυτέ η απόσταση θα μπορούσε κΫλλιστα να καλυφθεή σε μισέ
ώρα!
Η επάκταση της γραμμές, που σέμερα εξυπηρετεή μόνο τους
επισκάπτες του νεκροταφεήου, θα ανακουφήσει πολλάς εκατοντΫδες
φοιτητάς,
φαντΫρους,
εργαζόμενους,
ασθενεής,
επισκάπτες
νοσοκομεήων, ταξιδιώτες του ΠερΫματος και των γειτονικών δέμων,
φάρνοντας παρΫλληλα άσοδα στον φοράα που εκμεταλλεύεται τη
γραμμέ.
Δεδομάνου ότι υπΫρχει έδη η λεωφορειακέ γραμμέ Πάραμα Νεκροταφεήο χιστού και στη συνάχεια της διαδρομές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι υφιστΫμενες στΫσεις Ϋλλων γραμμών, το άργο της
επάκτασης προς το ΦαϊδΫρι δεν εήναι ιδιαήτερα δαπανηρό και
χρονοβόρο. Απαιτεήται μόνο η βούληση των αρμοδήων.

95

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

ΙΙΙ. «Αίτημα Φροντιςτηρίου Μζςησ Εκπαίδευςησ προσ την
Οικονομική Τπηρεςία του Δήμου Περάματοσ»
τις 25-05-2017 εκπρόσωπος του φροντιστηρήου υπάβαλε αήτημα στο
Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης σχετικΫ
με τον τρόπο με τον οποήο μπορεή να διαφημιστεή το φροντιστέριο
Μ.Ε. στην πόλη. Η προσπΫθεια του για ενημάρωση στην αρμόδια
υπηρεσήα του Δέμου ΠερΫματος για τα καταστέματα αποδεήχθηκε
ατελάσφορη, ενώ υπΫρχει ο κήνδυνος, όπως εήναι φυσικό εΫν τυπωθούν
αφήσες του φροντιστηρήου, να απομακρυνθούν από τους αρμόδιους
εργαζόμενους του Δέμου.

3. ύμφωνα με τον Ν.2946/2001, Άρθρο 5, παρ. 1, 2, 3 & 4
1. Για την υπαήθρια διαφέμιση, απαιτεήται προηγούμενη Ϋδεια έ
οποήα χορηγεήται με απόφαση του ΔημΫρχου έ του Προάδρου της
Κοινότητας, ύστερα από αήτηση που συνοδεύεται από τα απαραήτητα
στοιχεήα για τον προσδιορισμό του τάλους και προηγούμενη καταβολέ
του τάλους διαφέμισης που προβλάπεται στο Ϋρθρο 15 του β.δ.
24.9/20.10.1958 “Περή Κωδικοποιέσεως εις Ενιαήον Κεήμενον Νόμου
των ισχυουσών διατΫξεων περή των προσόδων των Δέμων και
Κοινοτέτων” (ΥΕΚ 171 Α’), όπως τροποποιέθηκε και ισχύει. Άδεια η
οποήα χορηγεήται με απόφαση του ΔημΫρχου έ Προάδρου της
Κοινότητας απαιτεήται επήσης για την τοποθάτηση πλαισήων από τον
διαφημιστέ έ τον διαφημιζόμενο. Για την άκδοσέ της προηγεήται
άλεγχος των αρμόδιων οργΫνων του Δέμου έ της Κοινότητας, τα οποήα
εξετΫζουν αν τα πλαήσια πληρούν τις προδιαγραφάς, οι οποήες
ορήζονται στις κανονιστικάς πρΫξεις που εκδήδονται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 8 του Ϋρθρου 3.
2. Για τη χορέγηση Ϋδειας προβολές υπαήθριας διαφέμισης έ για την
τοποθάτηση πλαισήων διαφημήσεων σε ιδιωτικό κτήριο έ οικόπεδο,
απαιτεήται επήσης και η προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου Σοπικού
υμβουλήου Μνημεήων του Τπουργεήου Πολιτισμού, που εξετΫζει αν
περιορήζεται η θάα και προκαλεήται υποβΫθμιση μνημεήων και
αρχαιολογικών χώρων, καθώς και γνώμη της πρωτοβΫθμιας Ε.Π.Α.Ε.,
η οποήα εξετΫζει αν θήγεται η αισθητικέ της περιοχές, αν
επιβαρύνεται στατικώς το κτήριο έ αν δημιουργεήται τεχνικό
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πρόβλημα σε αυτό από τη διαφημιστικέ κατασκευέ. Οι γνώμες του
προηγούμενου εδαφήου παράχονται μάσα σε προθεσμήα ενός μηνός από
την υποβολέ της σχετικές αήτησης. Αν παράλθει Ϋπρακτη η ανωτάρω
προθεσμήα, η Ϋδεια εκδήδεται χωρής τις γνώμες αυτάς. Η Ϋδεια της
παραγρΫφου αυτές ισχύει μάχρι τρήα άτη και μπορεή να ανανεώνεται
μήα έ περισσότερες φοράς, για ήσο χρονικό διΫστημα, με την ήδια
διαδικασήα.
3. Για την προβολέ υπαήθριας διαφέμισης και την τοποθάτηση
πλαισήων διαφημήσεων στους χώρους και τα οχέματα που αναφάρονται
στην περ. γ’ της παρ. 2 του Ϋρθρου 1, απαιτεήται προηγούμενη Ϋδεια,
κατΫ τα οριζόμενα στην παρΫγραφο 1, η οποήα ισχύει μάχρι τρήα άτη
και μπορεή να ανανεώνεται μήα έ περισσότερες φοράς, για ήσο χρονικό
διΫστημα, με την ήδια διαδικασήα. Για διαφημήσεις και πλαήσια που
τοποθετούνται έ προβΫλλονται μάσα έ στην εξωτερικέ επιφΫνεια των
οχημΫτων της ανωτάρω περήπτωσης, αρμόδιος Δέμος έ Κοινότητα για
τη χορέγηση της Ϋδειας εήναι εκεήνος στα διοικητικΫ όρια του οποήου
εδρεύει η επιχεήρηση που εκμεταλλεύεται τα οχέματα.
4. Για διαφημήσεις οι οποήες διενεργούνται από τον αάρα, αρμόδιος για
τη χορέγηση της Ϋδειας, Δέμος έ Κοινότητα, εήναι εκεήνος στα
διοικητικΫ όρια του οποήου άχει την άδρα της η επιχεήρηση του
διαφημιζόμενου.

O υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης καλεή την
Οικονομικέ Τπηρεσήα του Δέμου να ενημερώσει την εκπρόσωπο του
φροντιστηρήου σχετικΫ με τα τάλη της τοποθάτησης διαφημιστικών
πινακήδων, καθώς και τους χώρους τοποθάτησές τους. Επιπλάον, ο
τΔΕ ζητΫ να πληροφορηθεή σχετικΫ με το πλαήσιο γενικών
προδιαγραφών και κανόνων που διάπει την υπαήθρια διαφέμιση στα
διοικητικΫ όρια του Δέμου ΠερΫματος και που δεσμεύει τη Διοήκηση
του Δέμου, καθώς και τους χρέστες.

IV. «Αήτημα δημότη σχετικΫ με καθαρισμό οικοπάδου»
Ο καταγγάλλων αναφάρει πως πλησήον της οικήας του, βρήσκεται
οικόπεδο, το οποήο αποτελεή εστήα μόλυνσης και πυρκαγιΫς. ε αυτό
υπΫρχουν πολλΫ σκουπήδια και ξερΫ κλαδιΫ. Για τους παραπΫνω
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λόγους ο καταγγάλλων επιθυμεή τον καθαρισμό του χώρου το ταχύτερο
δυνατό.
ΛαμβΫνοντας υπ’ όψιν:
Α. Σις διατΫξεις του Ϋρθρου 94 παρ. 1-26 Ν. 3852/2010 του
προγρΫμματος «ΚαλλικρΫτης» βΫσει των οποήων: «Η μάριμνα,
σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικάς ΔιατΫξεις, για τη τέρηση
των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτέτες, νομεής, και
επικαρπωτάς, των οικοπεδικών και λοιπών ακΫλυπτων χώρων, που
βρήσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση
μάχρι 100 μάτρων από τα όριΫ τους, καθώς και η υποχράωση
αυτεπΫγγελτου καθαρισμού από τους δέμους, σε περήπτωση μη
συμμόρφωσης των υπόχρεων. ε βΫρος εκεήνων που δεν
συμμορφώνονται επιβΫλλεται πρόστιμο πενέντα (50) λεπτών, ανΫ
τετραγωνικό μάτρο του οικεήου χώρου, το οποήο και αποτελεή άσοδο
του οικεήου δέμου προς καθαρισμό και υποβΫλλεται μένυση για το
αδήκημα του Ϋρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
Β. Σις διατΫξεις των Ϋρθρων 1,2,3 της 4/2012 πυροσβεστικές διΫταξης,
βΫσει των οποήων:
Άρθρο 1
Πεδήο Εφαρμογές - υποχρεώσεις
1. Οι ιδιοκτέτες, νομεής και επικαρπωτάς των οικοπεδικών και λοιπών
ακΫλυπτων χώρων, που βρήσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και
οικισμών και σε απόσταση μάχρι 100 μάτρων από τα όριΫ τους,
υποχρεούνται στην αποψήλωση αυτών από τα ξερΫ χόρτα και στην
απομΫκρυνση
τους,
την
απομΫκρυνση
τυχόν
Ϋλλων
εγκαταλελειμμάνων καυστών έ εκρέξιμων υλικών έ αντικειμάνων που
βρήσκονται μάσα σε αυτούς, προς αποτροπέ του κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιΫς έ ταχεήας επάκτασές της, καθώς και στη λέψη κΫθε Ϋλλου
κατΫ περήπτωση μάτρου που αποβλάπει στην αποφυγέ αιτήων και τη
μεήωση του κινδύνου από πυρκαγιΫ.
2. τους χώρους που αναφάρονται στην παρ. 1 του παρόντος Ϋρθρου,
απαγορεύεται το Ϋναμμα φωτιΫς, η απόρριψη αναμμάνων τσιγΫρων-
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σπήρτων και Ϋλλων υλών από 1ης Μαΐου μάχρι 31ης Οκτωβρήου κΫθε
άτους.
Άρθρο 2
Κυρώσεις
1. ε περήπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του Ϋρθρου 1 παρ. 1
της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικάς και ποινικάς
κυρώσεις του Ϋρθρου 94 παρ. 1 περήπτ. 26 εδΫφ. β' του Ν. 3852/2010
(Α'87) «Νάα Αρχιτεκτονικέ της Αυτοδιοήκησης και της
Αποκεντρωμάνης Διοήκησης - Πρόγραμμα ΚαλλικρΫτης». Οι ανωτάρω
ποινικάς κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστικέ Αρχέ.
2. Οι παραβΫτες του Ϋρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατΫξεις του Ϋρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα.
Άρθρο 3 Λοιπάς υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών
Η αρμοδιότητα για την εξάταση καταγγελιών περή μη συμμόρφωσης
των υπόχρεων του Ϋρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ανέκει στους
οικεήους κατΫ τόπους Δέμους, ενώ η Πυροσβεστικέ Αρχέ
επιλαμβΫνεται των περιπτώσεων που εμπήπτουν στο Ϋρθρο 1 παρ. 2
της παρούσας.
Γ. Σις διατΫξεις του Ϋρθρου 433 του ποινικού κώδικα όπου ορήζεται
ότι: «Με κρΫτηση μάχρι τριών μηνών έ με πρόστιμο τιμωρεήται, αν
Ϋλλη διΫταξη δεν επιβΫλλει βαρύτερη ποινέ όποιος: α) κΫνει
απερήσκεπτη και αμελέ χρέση της φωτιΫς έ των μάσων φωτισμού,
κατΫ τρόπο που να μπορεή να προκύψει από αυτέν βλΫβη σε Ϋνθρωπο
έ σε ξάνο πρΫγμα και β) παραβαήνει τις διατΫξεις που εκδήδει η
αρμόδια αρχέ και ιδήως η αστυνομικέ για την αποτροπέ του κινδύνου
εμπρησμού».
Κατόπιν των ανωτάρω ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης κΫλεσε τη Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας
Ζωές να διαπιστώσει την ανΫγκη καθαρισμού του οικοπάδου και να
προχωρέσει στην αποκομιδέ των σκουπιδιών, τόσο για λόγους
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ευπρεπισμού του αστικού περιβΫλλοντος, όσο και για την πρόληψη
πυρκαγιών, αλλΫ και για την εξΫλειψη ποικήλων Ϋλλων κινδύνων.
Επισημαήνεται, ότι η παρΫλειψη της υποχράωσης καθαρισμού
οικοπάδων που βρήσκονται μάσα σε Δημοτικάς και Σοπικάς
Κοινότητες, συνεπΫγεται κυρώσεις για τους ιδιοκτέτες τους, όπως και
τον καταλογισμό της δαπΫνης καθαρισμού τους. Σάλος,
επισυνΫφθηκαν φωτογραφήες που απεικονήζουν την υφιστΫμενη
κατΫσταση στο χώρο.
V. Διαχεήριση

των αδάσποτων γατών

Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης αφότου δάχθηκε
αήτημα αναφορικΫ με τον υπερπληθυσμό αδάσποτων γατών και την
ανεξάλεγκτη αναπαραγωγέ τους, ζέτησε τόσο από την Δημοτικέ Αρχέ,
όσο και από το ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. να προβούν σε ενάργειες για την
στεήρωση των ζώων. Η ανεξάλεγκτη αναπαραγωγέ σκύλων/γατών
οδηγεή στον υπερπληθυσμό τους, με αποτάλεσμα πολλΫ από αυτΫ να
εγκαταλεήπονται. Σα ζώα που εγκαταλεήπονται δυστυχώς πολλάς
φοράς άχουν ως κατΫληξη τον θΫνατο, λόγω εήτε της δυσκολήας
εύρεσης τροφές εήτε της άκθεσης σε πληθώρα κινδύνων, όπως εήναι τα
τροχαήα δυστυχέματα, οι δηλητηριΫσεις και τα λοιμώδη νοσέματα.
ύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργήας του Διαδημοτικού Κάντρου
Περήθαλψης Αδάσποτων Ζώων, όπως περιγρΫφεται στην επήσημη
ιστοσελήδα του
ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.
https://www.pesydap.gr/dikepaz/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%
CE%B1-%CF%81%CE%BF%CE%AE%CF%82

«Για την ολοκληρωμάνη και ορθολογικέ αντιμετώπιση του
προβλέματος των αδάσποτων ζώων, γήνεται η προγραμματισμάνη από
τον κτηνήατρο στεήρωση τους στο χειρουργεήο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ το
οποήο διαθάτει Ϋρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό. ΜετΫ την επάμβαση τα
ζώα παρακολουθούνται για διΫστημα τουλΫχιστον μήας εβδομΫδας και
τους παράχεται η κατΫλληλη φροντήδα και αγωγέ». ΠαρΫλληλα, όπως
αναφάρει
ο
Κανονισμός
λειτουργήας
του
ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.
https://www.pesydap.gr/dikepaz/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%
CF%8C%CF%82%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B6
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Ο σκοπός δημιουργήας του εήναι: Η εφαρμογέ προγρΫμματος
ορθολογικές διαχεήρισης των αδάσποτων ζώων, η προστασήα της
δημόσιας υγεήας των πολιτών, η βελτήωση της ποιότητας ζωές των
πολιτών, καθώς και η υπερΫσπιση των δικαιωμΫτων των ζώων, της
συνεχούς φροντήδας και της ευζωήας τους
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης κΫλεσε τόσο το
ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. όσο και την αρμόδια υπηρεσήα του Δέμου ΠερΫματος να
αναφάρουν τις ενάργειες τους σχετικΫ με την καταγγελήα και
συγκεκριμάνα εΫν εφαρμόζονται προγρΫμματα στειρώσεων στις
αδάσποτες γΫτες της πόλης.
ΚΫτωθι εκτήθεται η σχετικέ απΫντηση του Περιβαλλοντικού
υνδάσμου προς τον υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης.
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VI. Καταγγελήα Πολιτιστικού και Οικολογικού
υλλόγου Ν. Ικονήου για ηχορύπανση και συνωστισμό
οχημΫτων
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη δάχθηκε καταγγελήα από τον πρόεδρο
του Πολιτιστικού και Οικολογικού υλλόγου του Ν. Ικονήου. Ο
Πολιτιστικός και Οικολογικός ύλλογος του Ν. Ικονήου
διαμαρτύρεται για την ηχορύπανση που δημιουργεήται καθ’ όλη τη
διΫρκεια της ημάρας και όλη την εβδομΫδα από τις σειρένες των
μηχανημΫτων φόρτωσης και εκφόρτωσης κατΫ τη λειτουργήα του
Προβλέτα Ι του Οργανισμού Λιμάνος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), στο
εμπορευματικό λιμΫνι Ν. Ικονήου, καθώς και για προβλέματα που
προκύπτουν από το συνωστισμό οχημΫτων στη Λεωφόρο Ανδράα
Παπανδράου. Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης,
αφού ενημάρωσε διεξοδικΫ τη Διοήκηση του Δέμου ΠερΫματος για την
εξάλιξη της υπόθεσης, εξάτασε και τη νομικέ διΫσταση του
προβλέματος στο πλαήσιο της ισχύουσας νομοθεσήας.
ε άνα πρώτο στΫδιο εήναι σημαντικό να επισημανθεή η πρόβλεψη των
διατΫξεων του Αστικού Δικαήου σχετικΫ με την εκπομπέ θορύβων στα
Ϋρθρα 1003, 1004 και 1005 ΑΚ. υγκεκριμάνα, το Ϋρθρο 1003 ΑΚ, σε
μήα προσπΫθεια να θάσει ορισμάνα όρια ως προς την υποχράωση
ανοχές σε εκπομπάς, αναφάρει ρητΫ πως ο κύριος ακινέτου άχει
υποχράωση να ανάχεται την εκπομπέ καπνού, αιθΫλης,
αναθυμιΫσεων, θερμότητας, θορύβου, δονέσεων έ Ϋλλες παρόμοιες
επενάργειες, που προάρχονται από Ϋλλο ακήνητο, εφόσον αυτάς δεν
παραβλΫπτουν σημαντικΫ τη χρέση του ακινέτου του έ προάρχονται
από χρέση συνέθη για ακήνητα της περιοχές του κτέματος από το
οποήο προκαλεήται η βλΫβη.
Ακολούθως, στο Ϋρθρο 1004 ΑΚ γήνεται μνεήα στη λειτουργήα
επιβλαβών εγκαταστΫσεων. υγκεκριμάνα, ο κύριος ακινέτου άχει
δικαήωμα να απαγορεύσει την κατασκευέ έ τη διατέρηση
εγκαταστΫσεων στο γειτονικό ακήνητο, εφόσον από την ύπαρξη έ
χρέση τους προβλάπονται με βεβαιότητα παρΫνομες επενάργειες στο
ακήνητό του. Εν συνεχεήα, ωστόσο, το Ϋρθρο 1005 ΑΚ άρχεται να
συμπληρώσει πως αν στην περήπτωση του Ϋρθρου 1004 ΑΚ η
εγκατΫσταση επιχειρεήται ύστερα από Ϋδεια της αρχές, που απαιτεή ο
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νόμος, έ ύστερα από την τέρηση ειδικών όρων, που τΫσσει ο νόμος,
Ϋρση της εγκατΫστασης μπορεή να απαιτηθεή μόνο αφότου επέλθαν
πρΫγματι οι βλαπτικάς επενάργειες απ' αυτέν πΫνω στο ακήνητο. Η
απόλαυση ενός έρεμου περιβΫλλοντος ελεύθερου από ρύπους αποτελεή
και μήα άκφανση του δικαιώματος επή της προσωπικότητας.
Επιπλάον, σύμφωνα με τα λεγόμενα ενός εκ των μελών του
Πολιτιστικού υλλόγου: «ΚατΫ τις νυκτερινάς ώρες (κοινές ησυχήας)
δεν μπορούμε να κοιμηθούμε». ΒΫσει αυτού, συνΫγεται το
συμπάρασμα, πως η προστασήα που παράχεται με βΫση τη διΫταξη του
Ϋρθρου 57 παρ. 1 εδΫφιο α’ ΑΚ εήναι ευρύτερη, ειδικΫ σε περήπτωση
που με την ενόχληση έ διατΫραξη βλΫπτεται η υγεήα του προσώπου,
οπότε εν προκειμάνω παρακΫμπτεται και η υποχράωση ανοχές για
εκπομπάς από συνηθισμάνη χρέση, που προβλάπει το Ϋρθρο 1003 ΑΚ.
Επιπροσθάτως, επισημαήνεται πως οι προσβολάς που επάρχονται από
την εκπομπέ θορύβων δύναται να εήναι παρΫνομες, όχι μόνο ως
κοινωνικΫ απρόσφορες, βλαπτικάς πρΫξεις, αλλΫ και ως αντικεήμενες
σε ειδικότερες ρητάς απαγορευτικάς διατΫξεις του νόμου και μΫλιστα
στο Ϋρθρο 417 του Ποινικού Κώδικα περή διαταρΫξεως ησυχήας, στα
Ϋρθρα 1 και 3 του α.ν. 2520/1940, στην Τγειονομικέ διΫταξη
Α5/3010/14.8.1985 (ΥΕΚ Β' 593) και στην Αστυνομικέ διΫταξη
1/1991 (ΥΕΚ Β' 621), (βλ. ΑΠ 718/2001 ό.π.).
Σάλος, οι προβλάψεις του Ν. 4014/2011 κρήνονται κατ' ανΫγκη
εφαρμόσιμες, αφού, όπως τονήζει και ο Εκπρόσωπος Επιθεωρητές
ΠεριβΫλλοντος της Ειδικές Τπηρεσήας Επιθεωρητών ΠεριβΫλλοντος
(Ε.Τ.Ε.Π.), πρόκειται για ειδικάς μελάτες εφαρμογές και επομάνως
και για ειδικΫ θάματα ακουστικές. Ειδικότερα, κατΫ το Ϋρθρο 20 παρ.
1, 2 και 3 του ανωτάρου νόμου κΫθε άργο έ δραστηριότητα κατηγορήας
Α΄ έ Β΄ υπόκειται σε προληπτικάς και τακτικάς έ άκτακτες
επιθεωρέσεις για τον άλεγχο της τέρησης των ΑΕΠΟ έ ΠΠΔ και της
εν γάνει περιβαλλοντικές νομοθεσήας.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης κΫλεσε
Δημοτικέ Αρχέ να συνεργαστεή με τους αρμόδιους φορεής και
Πολιτιστικό Οικολογικό ύλλογο Νάου Ικονήου καθώς και
ενημερώσει τον υμπαραστΫτη του Δημότη για τις ενάργειάς της
τις σχετικάς εξελήξεις.

τη
τον
να
και
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VII. Πρόκληση ηχορύπανσης από τη λειτουργήα των
ταθμών Εμπορευματοκιβωτήων του Ο.Λ.Π. στο Ικόνιο
και απΫντηση του Σμέματος Θορύβου, Δονέσεων και
Ακτινοβολιών
Ο καταγγάλλων διαμαρτύρεται για την πρόκληση ηχορύπανσης από τη
λειτουργήα των ταθμών Εμπορευματοκιβωτήων του Ο.Λ.Π. στο Ικόνιο
και στην αήτησέ του ζητΫ τη συνδρομέ του Δέμου ΠερΫματος, καθώς
και κΫθε Ϋλλης αρμόδιας υπηρεσήας, για την αντιμετώπιση αυτού του
προβλέματος. Επιπλάον, επισυνΫπτει την απΫντηση του Σμέματος
Ελάγχου Μετρέσεως και Τδροοικονομήας ΠεριβΫλλοντος της ΠΕ
Πειραιώς και Νέσων στην υπ’ αρ. πρωτ. 236255/9152/1-12-2014
αήτησέ του προς την Τπηρεσήα.
τη συγκεκριμάνη περήπτωση, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης δεν άχει αρμοδιότητα διαμεσολΫβησης ανΫμεσα στον
πολήτη και στον Οργανισμό Λιμάνος Πειραιώς, καθώς ο Ο.Λ.Π.
αποτελεή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαήου και συγκεκριμάνα
Ανώνυμη Εταιρεήα (Α.Ε.) με άδρα τον Δέμο Πειραιώς. Επομάνως, δεν
ανέκει στην κατηγορήα των νομικών προσώπων δημοσήου δικαήου και
δημοτικών επιχειρέσεων, στις οποήες δύναται ο υμπαραστΫτης του
Δημότη να παρεμβαήνει με την διενάργεια της διαμεσολΫβησης, όταν
υφήσταται ζέτημα κακοδιοήκησης μεταξύ εκεήνων και των δημοτών
ΠερΫματος. Αρμοδιότητα προς διαμεσολΫβηση δεν υφήσταται ούτε σε
ό,τι αφορΫ τις υπηρεσήες ελάγχου, οι οποήες στην υπόθεσέ μας
οφεήλουν να προβούν στους απαραήτητους ελάγχους και στις μελάτες
που απαιτούνται για την διερεύνηση του προβλέματος. Οι υπηρεσήες
αυτάς δεν αποτελούν τμέμα της διοικητικές διΫρθρωσης του Δέμου
ΠερΫματος, αλλΫ αποτελούν υπηρεσήες εήτε της Περιφάρειας Αττικές,
εήτε του Τπουργεήου ΠεριβΫλλοντος, Ενάργειας και Κλιματικές
Αλλαγές, εήτε ΑνεξΫρτητες Αρχάς [Σμέμα Ελάγχου Μετρέσεως και
Τδροοικονομήας ΠεριβΫλλοντος της ΠΕ Πειραιώς και Νέσων, Ειδικέ
Τπηρεσήα Επιθεωρητών ΠεριβΫλλοντος του ΤΠΕΚΑ, υνέγορος του
Πολήτη].
ύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 236255/9152/14 (της 27/3/2015)
άγγραφο του Σμέματος Ελάγχου Μετρέσεων και Τδροοικονομήας
ΠεριβΫλλοντος της Π.Ε. Πειραιώς και Νέσων, το οποήο προσκόμισε ο
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καταγγάλλων, η Τπηρεσήα σκόπευε να προγραμματήσει άλεγχο του
ακουστικού περιβΫλλοντος στην περιοχέ. Προς τον σκοπό αυτό, η
Τπηρεσήα
απηύθυνε
παρΫκληση
στο
ώμα
Επιθεώρησης
ΠεριβΫλλοντος, Δόμησης, Ενάργειας και Μεταλλεήων, προκειμάνου να
αντιμετωπισθούν κατΫ τον δυνατό ορθολογικότερο τρόπο τα σύνθετα
προβλέματα θορύβου στην περιοχέ.
Μολονότι δεν υφήσταται αρμοδιότητα διαμεσολΫβησης, εντούτοις στην
παρούσα καταγγελήα εντοπήζεται μεήζον ενδιαφάρον του Δέμου
ΠερΫματος, καθώς η καταγγελήα αφορΫ πολήτες του Δέμου, ενώ ο
ΟΛΠ εκτεήνεται σε ιδιαήτερα μεγΫλη άκταση της πόλεως, πλησήον σε
οικισμούς και σχολεήα. υνεπώς, πραγματοποιέθηκε διαβήβαση -όχι
διαμεσολΫβηση- της καταγγελήας προς τις αρμόδιες υπηρεσήες
ελάγχου, άτσι ώστε να υπΫρξει η απαιτούμενη ενημάρωση, προς τον
καταγγάλλοντα αλλΫ και εν γάνει προς τους Δημότες του ΠερΫματος,
σε σχάση με την διενάργεια των προβλεπόμενων ελάγχων, το
χρονοδιΫγραμμα ελάγχου, καθώς και των πορισμΫτων που προάκυψαν
από τις μελάτες αυτάς στην περιοχέ των εγκαταστΫσεων του ΟΛΠ στα
γεωγραφικΫ όρια του Δέμου ΠερΫματος. ΠαρΫλληλα, προς το Σμέμα
Θορύβου, Δονέσεων και Ακτινοβολιών επισυνΫφθηκε η σχετικέ
διαμεσολΫβηση του τΔΕ, όπου υπΫρχει το ιστορικό της υπόθεσης, με
αφορμέ την καταγγελήα του Πρόεδρου του Πολιτιστικού και
Οικολογικού υλλόγου του Ν. Ικονήου. Η διαμεσολΫβηση εήχε ως
θάμα την ηχορύπανση που δημιουργεήται καθ’ όλη τη διΫρκεια της
ημάρας και όλη την εβδομΫδα από τις σειρένες των μηχανημΫτων
φόρτωσης και εκφόρτωσης κατΫ τη λειτουργήα του Προβλέτα Ι του
Οργανισμού Λιμάνος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), στο εμπορευματικό λιμΫνι Ν.
Ικονήου, καθώς και για προβλέματα που προκύπτουν από το
συνωστισμό οχημΫτων στη Λεωφόρο Ανδράα Παπανδράου.
τις 7-10-2016, με αρ. πρωτ. 158590/6494/16 το Σμέμα Ελάγχου
Μετρέσεων και Τδροοικονομήας ΠεριβΫλλοντος απάστειλε άγγραφο
στο οποήο ενημερώνει πως στις 6 Μαρτήου του 2015 και από ώρα 10:00
άως 13:00 κλιμΫκιο της Τπηρεσήας διενέργησε αυτοψήα και
προχώρησε σε μια καταγραφέ των επιπάδων μεικτού θορύβου από τον
αστικό, κυκλοφοριακό και βιομηχανικό περιβΫλλον σε διαφορετικΫ
σημεήα στην ευρύτερη περιοχέ των προβλητών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. ΚατΫ τη
διΫρκεια της αυτοψήας εκτιμΫται ότι ο λιμάνας δεν έταν σε πλέρη
λειτουργήα (υπέρχε άνα πλοήο από το οποήο γινόταν εκφόρτωση).
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Επιπλάον, κατΫ την ώρα της καταμάτρησης του θορύβου άγινε
προσπΫθεια από το κλιμΫκιο, ώστε ο κυκλοφοριακός θόρυβος από τους
οδικούς Ϋξονες εκτός της δραστηριότητας, να μην επιβαρύνει το
θόρυβο από την κατ’ εξοχέν δραστηριότητα του λιμάνα. Μετρέσεις
πραγματοποιέθηκαν επή της οδού Μαρήας Κιουρή, στην εήσοδο του
προβλέτα ΕΠ, κι εκεή όπου βρήσκεται η οικήα του καταγγάλλοντος,
σε σημεήα στον οικιστικό ιστό επή των οδών Υρήξου, Υαάθοντος,
Λανήτου και Μακεδονήας, καθώς και στο σχολικό κτήριο επή της
Λεωφόρου Δημοκρατήας. Οι μετρέσεις περιάλαβαν τον εκπεμπόμενο
θόρυβο από τη διάλευση φορτηγών οχημΫτων εντός του λιμάνα, από
την στοιβασήα των εμπορευματοκιβωτήων. Σο κλιμΫκιο δεν άχει τη
δυνατότητα εξαγωγές ασφαλών συμπερασμΫτων και τελικές εκτήμησης
για τυχόν υπερβΫσεις των οριακών τιμών λόγω της πολυπλοκότητας
των μετρέσεων (μεγΫλη άκταση εγκαταστΫσεων, αδυναμήα
συντονισμού και οργΫνωσης για τη μάτρηση θορύβου βΫθους,
πολλαπλάς ταυτόχρονες πηγάς θορύβου). Παρ’ όλα αυτΫ η εκτήμηση
του κλιμακήου κατΫ τη διΫρκεια της αυτοψήας εήναι ότι υπΫρχει
επιβΫρυνση του ακουστικού περιβΫλλοντος της περιοχές και
επιβΫλλεται να ληφθούν μάτρα αντιθορυβικές προστασήας για την
βελτήωσέ του. ΜετΫ τα παραπΫνω η Τπηρεσήα εήναι στη διΫθεση των
συναρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νση Κ.Α.Π.Α., ΔΙΠΑ, ώμα Επιθεώρησης
ΠεριβΫλλοντος-Δόμησης-Ενάργειας και Μεταλλεήων), προκειμάνου να
συμμετΫσχει στα πλαήσια των αρμοδιοτέτων της, σε άνα συνολικό
σχάδιο δρΫσης καταπολάμησης του θορύβου.
Σο Σμέμα Θορύβου, Δονέσεων και Ακτινοβολιών στο άγγραφό του με
αρ. πρωτ. 50122/15-11-2016, προς το υμπαραστΫτη του Δημότη και
της Επιχεήρησης, επισημαήνει πως ο άλεγχος τέρησης των
περιβαλλοντικών όρων για την περιοχέ του ΕΜΠΟ, αποτελεή
αρμοδιότητα των υπηρεσιών που αναφάρονται στο Ϋρθρο 20 του Ν.
4014/2011 (ΥΕΚ 209 Α’/2014). Η Τπηρεσήα δεν άχει τη σχετικέ
αρμοδιότητα, αλλΫ προτεήνει την εκπόνηση και εφαρμογέ από τον
κύριο του άργου, ολοκληρωμάνου σχεδήου δρΫσης μεήωσης του
περιβαλλοντικού
θορύβου,
μάσω
συγκεκριμενοποήησης
των
αντιθορυβικών μάτρων και άργων που εήναι απαραήτητα να ληφθούν
ανΫ περιοχέ και ανΫ πηγέ θορύβου. Σο παραπΫνω σχάδιο δρΫσης
καθώς και τα σχετικΫ μάτρα που θα περιλαμβΫνει, δύναται να
ενταχθούν στην ΑΕΠΟ με εφαρμογέ των αναφερομάνων στο Ϋρθρο 2,
παρ. 9 του Ν. 4014/2011 (ΥΕΚ 209 Α’). Η Τπηρεσήα στο πλαήσιο των
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αρμοδιοτέτων και δυνατοτέτων της εήναι πρόθυμη να συνεισφάρει
στην προσπΫθεια επήλυσης των προβλημΫτων ηχορύπανσης που
παρατηρούνται στην περιοχέ του Νάου Ικονήου από τη λειτουργήα του
ΟΛΠ.

VIII. Επιβολέ Διοικητικών Κυρώσεων στην ΟΛΠ ΑΕ
Σο Σμέμα Ελάγχου, Μετρέσεων και Τδροοικονομήας ΠεριβΫλλοντος
της ΠΕ Πειραιώς και Νέσων σε άγγραφό του με αριθμό πρωτοκόλλου
134536/4679/17 ενημάρωσε το Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη
και της Επιχεήρησης για την επιβολέ διοικητικών κυρώσεων
(προστήμου) ύψους 5.000 ευρώ στην ΟΛΠ ΑΕ (ΑΥΜ: 090010223). Οι
μετρέσεις που πραγματοποιέθηκαν απάδειξαν πως ο εκπεμπόμενος
θόρυβος από τη λειτουργήα του ταθμού των Εμπορευματοκιβωτήων
του ΟΛΠ ΑΕ εντός της λιμενικές ζώνης στο Νάο Ικόνιο υπερβαήνει τα
προβλεπόμενα όρια προκαλώντας ρύπανση και υποβΫθμιση του
περιβΫλλοντος. ΑναλυτικΫ η απόφαση όπως εστΫλη στο Γραφεήο του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης:

108

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

109

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

110

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

111

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

IX. Αήτημα για διαγραφέ χρεών αναφορικΫ με το παζΫρι
του χιστού
Η καταγγάλλουσα ισχυρήζεται πως τον Απρήλιο του 2013 απάκτησε
Ϋδεια για το παζΫρι του χιστού, αλλΫ λόγω του γεγονότος πως η θάση
που της δόθηκε έταν δυσπρόσιτη στους πελΫτες, την παράδωσε σε
αιρετό του Δέμου άνα μένα αργότερα. Έπειτα από 3 χρόνια ο Δέμος
ΠερΫματος ζέτησε το ποσό των 2400 ευρώ για το χώρο που της εήχε
παραχωρηθεή, χωρής όμως, όπως αναφάρει, να τον άχει
χρησιμοποιέσει. Η καταγγάλλουσα θεωρεή πως άχει εξαπατηθεή, όπως
αναφάρει στο άντυπο υποβολές της καταγγελήας, από την τότε
Δημοτικέ Αρχέ, αφού παράδωσε την ΫδειΫ της χωρής να καταγραφεή.
Η καταγγάλλουσα άχει έδη καταθάσει σειρΫ δικαιολογητικών στην
Οικονομικέ Τπηρεσήα με τα οποήα ζητεή να διαγραφεή η οφειλέ της,
επικαλούμενη και κοινωνικΫ κριτέρια, όπως τη δυσχερέ οικονομικέ
της κατΫσταση και τα προβλέματα υγεήας της.
Κατόπιν των ανωτάρω, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης κΫλεσε την Οικονομικέ Τπηρεσήα να εξετΫσει το αήτημα
της καταγγάλλουσας για τυχόν διαγραφέ της οφειλές της αν
συντράχουν οι προϋποθάσεις που ορήζει ο νόμος, καθώς και να
διευκρινιστούν τα άγγραφα που πράπει να προσκομήσει προκειμάνου
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να τύχει ευνοϊκές ρύθμισης για τις οφειλάς της που άχουν βεβαιωθεή
στο Δέμο ΠερΫματος.
Η Προϊσταμάνη του Σμέματος Δημ. Προσόδων και Περιουσήας του
Δέμου ΠερΫματος με άγγραφο που απάστειλε προς τον υμπαραστΫτη
του Δημότη και της Επιχεήρησης, με αρ. πρωτ. 16782/9440 αναφάρει
τα εξές: «Με την υπ. αριθμ. 948/488/19-01-16 αήτησέ της η
καταγγάλλουσα αιτέθηκε τη διαγραφέ της βεβαιωμάνης οφειλές της
(2.400 ευρώ) για το άτος 2013, γιατή, όπως ισχυρήζεται, παράλαβε την
Ϋδεια υπαήθριου εμπορήου για την ΚυριακΫτικη ΑγορΫ (ΠαζΫρι
χιστού) στις 26/4/2013 και λειτούργησε μάχρι τις 26/6/2013 οπότε
και εγκατάλειψε τη θάση λόγω του ότι δεν εήχε δουλειΫ. πως λάει,
παράδωσε την Ϋδεια στο τότε Γραφεήο Παζαριού, χωρής να κΫνει
αήτηση παραήτησης.
Ο Δέμος ΠερΫματος δεν αναζέτησε την οφειλέ μετΫ από τρήα χρόνια,
όπως η ήδια αναφάρει, αλλΫ η οφειλέ της εήχε έδη βεβαιωθεή από τις
13/6/2014 και η καταγγάλλουσα εήχε λΫβει ατομικέ ειδοποήηση. Σο
Δ.. με την 15/2016 απόφασέ του διάγραψε ποσό ύψους 800 ευρώ, για
το λόγο ότι παράλαβε την Ϋδεια στις 26/4/2013 και όχι από την αρχέ
του άτους. Με την υπ. αριθμ. 9521/5339/31-03-2016 αήτησέ της, η
καταγγάλλουσα, ενήσταται κατΫ της υπ’ αρ. 15/2016 απόφασης του Δ..
για τη μη απαλλαγέ της από το σύνολο της βεβαιωμάνης οφειλές της
για την ΚυριακΫτικη ΑγορΫ στο χιστό, άτους 2013.
ΑναφορικΫ με τα δικαιολογητικΫ που προσκόμισε η καταγγάλλουσα
προκειμάνου να αξιολογηθούν τα κοινωνικΫ κριτέρια άχουμε να σας
αναφάρουμε τα ακόλουθα:
Α) Ο λογαριασμός της ΔΕΗ έταν του Ιανουαρήου 2015 και όχι
πρόσφατος. Β) Σο άγγραφο της ΕΤΔΑΠ για τις ανεξόφλητες οφειλάς
έταν του 2013 και αναφερόταν σε Ϋλλο ακήνητο από εκεήνο που
δέλωσε ως κατοικήα της. Γ) Σα τρήα εκ των τεσσΫρων τάκνων της εήναι
ενέλικα (τα δύο εξ’ αυτών ηλικήας 35 και 34 ετών). Δ) Η μήα βεβαήωση
σπουδών του τάκνου έταν από τις 10/10/2014 και όχι πρόσφατη. Ε) Σο
άνα εκκαθαριστικό που μας προσκόμισε έταν κΫποιου Ϋλλου και όχι
της ήδιας. Σ) ΑναφορικΫ με τις ιατρικάς γνωματεύσεις σας
ενημερώνουμε πως η υπηρεσήα μας δεν εήναι αρμόδια να αξιολογέσει
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τάτοιου εήδους θάματα (ενδεικτικΫ σας αναφάρουμε
γνωματεύσεις αφορούν κεφαλαλγήες και υπάρταση).

πως

οι

Σάλος, σας υπενθυμήζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του Ϋρθρου 174
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) ορήζονται τα εξές:
ΚΫθε εήδους βεβαιωμάνα χράη προς τους δέμους μπορούν να
διαγραφούν ολόκληρα η εν μάρει: α) όταν οι οφειλάτες πάθαναν χωρής
να αφέσουν καμιΫ περιουσήα και οι κληρονόμοι τους αποποιέθηκαν
την κληρονομήα, β) όταν οι οφειλάτες δεν άχουν καθόλου περιουσήα
και η επιδήωξη της εισπρΫξεως δεν άφερε κανάνα αποτάλεσμα επή τρήα
χρόνια, αφότου άληξε η χρέση κατΫ την οποήα βεβαιώθηκαν, γ) όταν οι
οφειλάτες δεν άχουν περιουσήα και εήναι αγνώστου διαμονές, εφόσον
οι προσπΫθειες που άγιναν επή μήα τριετήα για την ανεύρεση της
διαμονές τους, δεν άφεραν αποτάλεσμα και δ) όταν η εγγραφέ στους
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών,
δικαιωμΫτων και εισφορών άγινε κατΫ τρόπο προφανώς λανθασμάνο ως
προς τη φορολογητάα ύλη έ το πρόσωπο του φορολογουμάνου, έ όταν
άγινε κατΫ λΫθος πολλαπλέ εγγραφέ για το ήδιο εήδος εσόδου και για
το ήδιο πρόσωπο. τη συγκεκριμάνη περήπτωση δεν συντράχει καμήα
από τις κατΫ νόμο προϋποθάσεις.
Ακόμα, σας ενημερώνουμε ότι ακόμη κι αν η καταγγάλλουσα έταν
Ϋπορη δεν εήναι νόμιμη η διαγραφέ χρεών για την ενήσχυση Ϋπορων
οφειλετών σύμφωνα με την απόφαση Ε 39/99».
χετικΫ με τα άγγραφα που απαιτούνται προκειμάνου η
καταγγάλλουσα να υπαχθεή σε ρύθμιση των οφειλών της μπορεή να
ενημερωθεή γι’ αυτΫ από την Σαμειακέ Τπηρεσήα. Απαιτεήται αήτηση
καθώς και εκκαθαριστικΫ σημειώματα της τελευταήας πενταετήας.

X. ΑναφορΫ περιστατικού που σχετήζεται με πρόσφυγα, ο
οποήος διαμάνει στο Κάντρο Υιλοξενήας στο χιστό
ΠερΫματος
Ακολουθεή η αναφορΫ του υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης προς το Διοικητέ του Α.Σ. ΠερΫματος, υπόθεση για την
οποήα αναμάνεται το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικές Εξάτασης της
Ελληνικές Αστυνομήας, αφού εν συνεχεήα ο τΔΕ κλέθηκε να
καταθάσει όσα περιγρΫφει στην κΫτωθι επιστολέ του.
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[…]«Ενημερώθηκα από δημότη πως άνας πρόσφυγας από το
ΑφγανιστΫν, που διαμάνει στο Κάντρο Υιλοξενήας (Relocation Camp)
στο χιστό ΠερΫματος, άχασε τον προσανατολισμό του, με αποτάλεσμα
να μην μπορεή να μεταβεή στο στρατόπεδο. υγκεκριμάνα, ο
πρόσφυγας κατάβηκε σε στΫση πλησήον του Αστυνομικού Σμέματος
της πόλης μας, ενώ εήχαν έδη ολοκληρωθεή τα νυχτερινΫ δρομολόγια
των λεωφορεήων και ζητούσε απεγνωσμάνα βοέθεια προκειμάνου να
καταφάρει να προσεγγήσει το χώρο φιλοξενήας.
Αμάσως, μετάβην μαζή με τον δημότη στο Αστυνομικό Σμέμα
ΠερΫματος, για να ζητέσω τη βοέθεια τους, ώστε να μεταφερθεή ο
πρόσφυγας στο κάντρο φιλοξενήας. Σην ήδια στιγμέ, ενημάρωσα το
Δέμαρχο ΠερΫματος για το περιστατικό, ο οποήος επικοινώνησε με την
Αξιωματικό Τπηρεσήας, χωρής όμως αποτάλεσμα. Εν τάλει, μετΫ την
Ϋκαρπη συνομιλήα, αναλΫβαμε την πρωτοβουλήα να πληρώσουμε το
απαιτούμενο ποσό σε οδηγό ΣΑΞΙ, καθώς η εναλλακτικέ που του
προτΫθηκε από αστυνομικούς έταν να περπατέσει άως το Κάντρο
Υιλοξενήας εήτε από τη Λεωφόρο Δημοκρατήας, εήτε από το βουνό.
Θεωρώ, πως τόσο για την ασφΫλεια των προσφύγων, όσο και για την
πρόληψη φαινομάνων ανησυχήας στους πολήτες, η αστυνομήα άχει τη
δυνατότητα να επιλύει Ϋμεσα τάτοιου εήδους ζητέματα, ιδιαήτερα από
τη στιγμέ που η πόλη μας φιλοξενεή πρόσφυγες πολάμου.
Αποτελεή κοινό τόπο πως η Ελληνικέ Αστυνομήα συμβΫλλει
καθοριστικΫ στη διαχεήριση της ανθρωπιστικές κρήσης. Γι αυτό το
λόγο παρακαλώ, όπως μεριμνέσετε με τη λέψη κατΫλληλων κατΫ την
κρήση σας μάτρων, προκειμάνου να μην επαναληφθεή παρόμοιο
περιστατικό στο μάλλον».
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XI. Παραπομπέ υπόθεσης στη Γενικέ Επιθεωρέτρια
Δημόσιας Διοήκησης σχετικΫ με μη αποπληρωμέ δανεήου
εκ μάρους του Δέμου ποσού που εήχε παρακρατηθεή από
τη
μισθοδοσήα,
σύμφωνα
με
ισχυρισμό
της
καταγγάλλουσας
Ακολουθεή απόσπασμα από τη διαβήβαση της υπόθεσης κατόπιν
άρευνας του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης στις
υπηρεσήες του Δέμου.
«...η καταγγελήα, όπως αποτυπώνεται από τους ισχυρισμούς της ιδήας,
άχει ιδιαήτερα σοβαράς διαστΫσεις, καθώς το περιεχόμενό της δεν
εξαντλεήται μόνο σε περιστατικό κακοδιοήκησης, αλλΫ διαθάτει και
ευρύτερες προεκτΫσεις, αγγήζοντας και ζητέματα που αφορούν την
ποινικέ δικαιοσύνη. Οι ανωτάρω σοβαροή ισχυρισμοή απαιτούν βάβαια
συνακόλουθα και την ανΫλογη σοβαρότητα στον χειρισμό της
υπόθεσης και στη συγκάντρωση των απαιτούμενων στοιχεήων. Ψστόσο,
παρΫ τη διενάργεια διαδικασήας διαμεσολΫβησης μεταξύ της
καταγγάλλουσας και των αρμοδήων υπηρεσιών του Δέμου ΠερΫματος,
έτοι της Ειδικές Σαμειακές Τπηρεσήας της Δ/νσης Οικονομικών
Τπηρεσιών και του Σμέματος Ανθρωπήνου Δυναμικού, δεν κατάστη
δυνατέ η διακρήβωση των απαραήτητων στοιχεήων λόγω της μη
προσκόμισης των απαραήτητων εγγρΫφων από τις αρμόδιες υπηρεσήες
του Δέμου, παρΫ τις επανειλημμάνες οχλέσεις από το Γραφεήο του
υμπαραστΫτη.
Η καταγγάλλουσα αναφάρει πως έταν εργαζόμενη στο Δέμο
ΠερΫματος άως το 2012. Σο 2006 ισχυρήζεται πως άλαβε δύο δΫνεια
από τα ΕΛ.ΣΑ. Σο ύψος του πρώτου δανεήου ανάρχεται στα 15.000
ευρώ, ενώ του δευτάρου δανεήου στα 3.000 ευρώ, ύστερα από
διευκρήνιση του Σμέματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Για το πρώτο
δΫνειο, σύμφωνα με την καταγγάλλουσα, ο Δέμος ΠερΫματος
παρακρατούσε από τη μισθοδοσήα της κΫθε μένα το ποσό των 315
ευρώ, ενώ για το δεύτερο δΫνειο το ποσό των 59 ευρώ. Σα δύο δΫνεια
μάσω της παρακρΫτησης άπρεπε να εξοφληθούν άως τον ΥεβρουΫριο
του 2011. Η καταγγάλλουσα θεωρούσε πως τα δΫνεια εήχαν εξοφληθεή,
μάχρι που άλαβε ειδοποήηση από την τρΫπεζα πως οφεήλει το ποσό των
451 ευρώ, εκ των οποήων τα 288 ευρώ όφειλε να εήχε έδη αποδώσει ο
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Δέμος ΠερΫματος στην τρΫπεζα, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν τους
τόκους.
Η καταγγάλλουσα ανάφερε πως ζέτησε από την Προϊσταμάνη Ειδικές
Σαμειακές Τπηρεσήας του Δέμου ΠερΫματος το εξοφλητέριο του
δανεήου της από τα ΕΛ.ΣΑ., το οποήο όφειλε να άχει ο Δέμος
ΠερΫματος, αλλΫ ουδάποτε της το προσκόμισε. Η ΠροϊστΫμενη του
Σμέματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε άγγραφό της με αρ. πρωτ.
7884/4415 ανάφερε πως η καταγγάλλουσα απασχολέθηκε στο Δέμο
ΠερΫματος με σχάση εργασήας ιδιωτικού δικαήου αορήστου χρόνου
ειδικότητας ΤΕ Εργατριών Καθαριότητας μάχρι και της 15/02/2013,
οπότε και λύθηκε αυτοδήκαια η εργασιακέ της σχάση με το δέμο
κατόπιν αήτηση παραήτησης της ήδιας, λόγω συνταξιοδότησης.
πως προκύπτει από τα στοιχεήα που υπΫρχουν στο Σμέμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, η καταγγάλλουσα σύναψε δύο (2) δΫνεια από
το Σαχυδρομικό Σαμιευτέριο:
α) Σο με αρ. πρωτ. […], ποσού ύψους 15.000 ευρώ, δόση 290,96 ευρώ,
διΫρκεια δανεήου: 60 μένες
β) Σο με αρ. πρωτ.[...], ποσού ύψους 3.000 ευρώ, δόση 59,52 ευρώ,
διΫρκεια δανεήου: 60 μένες
Σα ανωτάρω δΫνεια ξεκήνησαν να παρακρατούνται από τη μισθοδοσήα
της το 2006 και άληξαν το 2011. Η καταγγάλλουσα ζέτησε από την
Οικονομικέ Τπηρεσήα του Δέμου ΠερΫματος αναλυτικέ κατΫσταση
της μισθοδοσήας της που αφορΫ τα άτη 2006-2012. μως, το ανωτάρω
άγγραφο του Σμέματος Ανθρώπινου Δυναμικού πληροφορεή το
Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης πως τα
αρχεήα του προγρΫμματος της μισθοδοσήας για το διΫστημα που
αιτεήται η καταγγάλλουσα άχουν καταστραφεή.
Κατόπιν των ανωτάρω, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης με τη ΔιαμεσολΫβηση 7α/2016 με αρ.πρωτ. 12630/7054
κΫλεσε το Σμέμα Ειδικές Σαμειακές Τπηρεσήας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Τπηρεσιών του Δέμου ΠερΫματος να προσκομήσει τις
αναλυτικάς μηνιαήες παρακρατέσεις δανεήων, σε απΫντηση του με αρ.
πρωτ. 7492/4205 εγγρΫφου που κοινοποήησε ο υμπαραστΫτης του
Δημότη και της Επιχεήρησης στην Τπηρεσήα στις 25-4-2016, καθώς
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και του με αρ. πρωτ. εγγρΫφου 7884/4415 του Σμέματος Ανθρώπινου
Δυναμικού που άχει έδη κοινοποιηθεή από τις 9-5-2016 στο Σμέμα
Ειδικές Σαμειακές Τπηρεσήας.
Με το υπ’ αριθμόν 12665/7083/ 7-7-2016 άγγραφο της προϊσταμάνης
της Σαμειακές Τπηρεσήας δήνεται η απΫντηση της Σαμειακές
Τπηρεσήας του Δέμου στη ΔιαμεσολΫβηση του υμπαραστΫτη του
Δημότη και της επιχεήρησης και κατ’ επάκταση στην καταγγελήα.
Ειδικότερα, αναφάρεται πως βΫσει των τηρουμάνων αρχεήων της
Τπηρεσήας, διαπιστώθηκε η ανυπαρξήα οποιασδέποτε οφειλές του
Δέμου ΠερΫματος στο Σαχυδρομικό Σαμιευτέριο, σε σχάση με δΫνεια
εργαζομάνων του. ΜΫλιστα επισυνΫπτεται άγγραφο της EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε. προς τον Δέμο ΠερΫματος υπό τον τήτλο «Βεβαήωση
απόδοσης των οφειλόμενων δόσεων των προεγκεκριμάνων δανεήου
πρώην Νάου Σαχυδρομικού Σαμιευτηρήου διαστέματος επτεμβρήου
2008 άως Δεκάμβριο 2010 και μάρος Ιουνήου 2011 άως και Νοάμβριο
2011.», το οποήο εστΫλη στις 23/10/2014 και άλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου 26077/11414 06-11-2014. το άγγραφο η ΣρΫπεζα
βεβαιώνει την «απόδοση του ποσού των 600.369,70€ μάσω της Εθνικές
ΣρΫπεζας της ΕλλΫδος, κατΫ την ημερομηνήα 31/12/2013». Ειδικότερα
αναφάρει πως το ποσό αυτό χρησιμοποιέθηκε από την ΣρΫπεζα
αυτούσιο για να καλύψει τις τοκοχρεωλυτικάς δόσεις των δανεήων των
υπαλλέλων του Δέμου ΠερΫματος. χετικΫ με τον Δέμο ΠερΫματος,
επισημαήνεται πως χρησιμοποιέθηκε για το χρονικό διΫστημα
09/2008 άως 12/2010 το ποσό των 451.152,64€, ενώ για το χρονικό
διΫστημα 07/2011 άως 11/2011 το ποσό των 60.759,44€.
Η EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. στο ανωτάρω άγγραφο επισυνΫπτει
το σταλθάν από τις 08/01/2011 από τον Δέμο ΠερΫματος αρχεήο
καταχώρησης και διαχωρισμού του ποσού ανΫ φοράα, το οποήο
περιλαμβΫνει τα ονόματα των δανειοληπτών και το ποσό πήστωσης ανΫ
δΫνειο ανΫ δανειολέπτη, σε σχάση με τα χρονικΫ διαστέματα 09/2008
άως 12/2010 και 07/2011 άως 11/2011. το αρχεήο αυτό
συμπεριλαμβΫνεται το ποσό που δόθηκε από τον Δέμο ΠερΫματος για
την κΫλυψη τοκοχρεωλυτικών δόσεων του
δανεήου
της
καταγγάλλουσας. Πιο συγκεκριμάνα, το αρχεήο διευκρινήζει πως από
τον επτάμβριο του 2008 άως τον Δεκάμβριο του 2010 πιστώθηκαν τα
ποσΫ των 350,48€/350,49€ από τον Δέμο, φθΫνοντας το συνολικό ποσό
των 9813,49€.
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το άγγραφο της Σαμειακές Τπηρεσήας επισυνΫπτεται επήσης και μήα
παλαιότερη απΫντηση της υπηρεσήας προς την καταγγάλλουσα (Α.Π.:
26310/11565 10-11-2014), στην οποήα μεταξύ Ϋλλων αναφάρεται ότι η
αποπληρωμέ του δανεήου της καταγγάλλουσας από τον Δέμο
ΠερΫματος, για το χρονικό διΫστημα από τον επτάμβριο του 2008 άως
τον Δεκάμβριο του 2010, του ποσού 9813,49€, πραγματοποιέθηκε στις
24/12/2013 μάσω των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Επισημαήνεται
όμως πως για το χρονικό διΫστημα από τον ΙανουΫριο του 2011 άως
και τον ΜΫιο του 2011, όπου και άληξαν τα δΫνεια της
καταγγάλλουσας η αποπληρωμέ ποσού 877,87€ άγινε από την
Σαμειακέ Τπηρεσήα του Δέμου.
Η υπηρεσήα επισυνΫπτει επιπλάον και άνα άγγραφο υπό τον τήτλο
«τοιχεήα Οφειλών Δανεήου», το οποήο αναφάρεται στο δΫνειο των
15.000€ της καταγγάλλουσας, με διευκρήνιση ότι το δΫνειο εήναι
αποσυνδεδεμάνο από μισθοδοσήα. ύμφωνα με το άγγραφο οφεήλεται η
δόση του Απριλήου 2011 ύψους 287,36 ευρώ. ΕπισυνΫπτεται επήσης
και άγγραφο με τήτλο «αναλυτικέ μισθοδοτικέ κατΫσταση κατηγορήας
εργαζομάνων ΕΡΓ_ΣΕΦΝ_ΑΟΡ_ΦΡ», το οποήο για την καταγγάλλουσα
αναφάρει πως για το Α’ δεκαπενθέμερο του 4/2011 αφαιράθηκε από
τον μισθό της καταγγάλλουσας το ποσό των 59.52 ευρώ για το
Σαχυδρομικό Σαμιευτέριο. πως συνΫγεται από το ιστορικό της
υπόθεσης, το ποσό αυτό αφορΫ το δεύτερο δΫνειο ύψους 3.000 ευρώ
της καταγγάλλουσας. Εντούτοις, δεν αποτυπώνεται στο άγγραφο η
αναλυτικέ κατΫσταση της μισθοδοσήας της καταγγάλλουσας για το Β’
δεκαπενθέμερο του Απριλήου. Η απουσήα αυτές της αποτύπωσης του
Β’ δεκαπενθημάρου άχει ως αποτάλεσμα την αντήστοιχη άλλειψη
πληροφόρησης για την ύπαρξη έ μη παρακρΫτησης από τον μισθό
εκεήνο τον μένα, σε σχάση με το πρώτου δΫνειο ύψους 15.000 ευρώ.
ε επικοινωνήα του Δέμου ΠερΫματος με την EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε., όπως αυτέ επισυνΫπτεται, η ΣρΫπεζα βεβαιώνει πως
άπειτα από άλεγχο δεν διαπιστώθηκε κΫποια παρακρΫτηση από τον
Δέμο ΠερΫματος τον Απρήλιο του 2011 για τον υπ’ αριθμόν δΫνειο
9110/9610292524 της καταγγάλλουσας. Η ΣρΫπεζα αναφάρει πως για
το δΫνειο αυτό πρΫγματι εκκρεμεή η συγκεκριμάνη δόση (του
Απριλήου 2011). Σάλος, η ΣρΫπεζα αναφάρει πως εφόσον η
καταγγάλλουσα επιθυμεή περαιτάρω πληροφόρηση για το δΫνειό της,
μπορεή να απευθυνθεή σε οποιοδέποτε κατΫστημα της EUROBANK.
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Μολονότι βάβαια το γεγονός ότι η ΣρΫπεζα δεν φαήνεται να διεκδικεή
κΫποιο οφειλόμενο ποσό από το Δέμο εήναι άνα πολύ σημαντικό και
σοβαρό στοιχεήο, εντούτοις η δέλωσέ της ότι δεν άλαβε κΫποια
παρακρΫτηση από τον Δέμο ΠερΫματος για την συγκεκριμάνη
επήμαχη δόση του δανεήου δεν μπορεή να θεωρηθεή, όπως εήναι λογικό,
ότι βεβαιώνει την ανυπαρξήα και της παρακρΫτησης.
ΠαρΫ το γεγονός πως συνεπεήα των διαμεσολαβέσεων συγκεντρώθηκαν
περισσότερα στοιχεήα αναφορικΫ με την υπόθεση του δανεήου της
καταγγάλλουσας, σε σχάση με τα άγγραφα που υπέρχαν όταν
πραγματοποιέθηκε η καταγγελήα, εντούτοις δεν άχει ούτε τώρα
αποκρυσταλλωθεή ακόμη η πλέρης εικόνα και οι λεπτομάρειες του
δανεήου. Αυτό αποτελεή συνάπεια, μεταξύ Ϋλλων, της ελλεήψεως των
αναλυτικών μισθολογικών καταστΫσεων και της συμβΫσεως δανεήου.
Σα μάρη που αφορΫ η παρούσα διαμεσολΫβηση, όπως διαφαήνεται από
το περιεχόμενο του ιστορικού της υποθάσεως, εμμάνουν στη θάση τους
σε σχάση με την ύπαρξη – και την ανυπαρξήα αντήστοιχα –
παρακρΫτησης από τον μισθό της καταγγάλλουσας προς τον σκοπό της
αποπληρωμές δόσεως του συνδεδεμάνου με τη μισθοδοσήα της δανεήου.
Η καταγγάλλουσα εξακολουθεή να υποστηρήζει την ύπαρξη
παρακρΫτησης εκ μάρους του Δέμου ΠερΫματος από τον μισθό της, η
οποήα δεν αποδόθηκε, ως όφειλε, για την αποπληρωμέ της δόσης του
δανεήου. Αντιθάτως, ο Δέμος ΠερΫματος και συγκεκριμάνα η
Σαμειακέ Τπηρεσήα του, ισχυρήζεται πως δεν υπέρξε καμήα
παρακρΫτηση για την συγκεκριμάνη δόση, πως ο Δέμος δεν όφειλε να
εξοφλέσει την συγκεκριμάνη δόση, καθώς και το ότι ο Δέμος, βΫσει
εγγρΫφων της ΣρΫπεζας, δεν οφεήλει κανάνα χρηματικό ποσό για
δΫνεια εργαζομάνων στην EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Η λεπτομερές εικόνα και το καθεστώς του δανεήου μπορεή να
αποτυπωθεή μόνο εφόσον υπΫρξει προσκόμιση τόσο της σύμβασης
δανεήου, όσο και των μισθολογικών αποδοχών των επήμαχων μηνών.
Από τη μήα πλευρΫ η σύμβαση δανεήου αποτυπώνει τις συγκεκριμάνες
υποχρεώσεις που εήχε αναλΫβει ο Δέμος ΠερΫματος, σε σχάση με το
ακριβάς τμέμα του δανεήου που όφειλε να αποδώσει, καθώς και το
χρονικό διΫστημα αλλΫ και τους συγκεκριμάνους μένες που άπρεπε
πραγματοποιηθεή η απόδοση αυτέ. Από την Ϋλλη, οι καταστΫσεις των
μισθολογικών αποδοχών των επήμαχων μηνών θα βεβαήωναν την
εκπλέρωση - έ μη - από τον Δέμο ΠερΫματος, των ανωτάρω
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υποχρεώσεων που εήχαν αναληφθεή από τη σύμβαση, έτοι την άγκαιρη
παρακρΫτηση και απόδοση προς την ΣρΫπεζα των συγκεκριμάνων
χρηματικών ποσών που όφειλε.
ΠαρΫ το γεγονός ότι ζητέθηκε η προσκόμιση των ακόλουθων
εγγρΫφων από τα αρμόδια τμέματα του Δέμου ΠερΫματος με τη
ΔιαμεσολΫβηση 7γ/2016 (Αρ.Πρωτ. 14756/8296/10-8-2016), εντούτοις
το Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης δεν
άλαβε ουδεμήα απΫντηση σχετικΫ με την ύπαρξη: α) της συμβΫσεως
δανεήου που σύναψε η καταγγάλλουσα με το Σαχυδρομικό
Σαμιευτέριο με αρ. πρωτ.[…], ποσού ύψους 15.000 ευρώ, δόση 290,96
ευρώ, διΫρκεια δανεήου: 60 μένες, β) των αναλυτικών μηνιαήων
μισθοδοτικών καταστΫσεων της καταγγάλλουσας κατΫ την περήοδο
αποπληρωμές του δανεήου, στις οποήες περιλαμβΫνονται οι
αναλυτικάς μηνιαήες παρακρατέσεις σε σχάση με τα δΫνειΫ της.
Λόγω της μη προσκομήσεως των ανωτάρω εγγρΫφων, καθήσταται
αδύνατη η οποιαδέποτε διαπήστωση περή υπΫρξεως έ ανυπαρξήας
παρακρΫτησης εκ μάρους του Δέμου για το ανωτάρω δΫνειο και τη
συγκεκριμάνη δόση. Ελλεήψει αποδεικτικών, η επήλυση της
υποθάσεως και η διαπήστωση των γεγονότων μπορούν να γήνουν μόνο
από όργανα αρμόδια ως προς τη διενάργεια ελάγχων, ερευνών, καθώς
και συγκάντρωσης αποδεικτικού υλικού σε σχάση με τη λειτουργήα
της δημόσιας διοήκησης και των Ο.Σ.Α., δηλαδέ από δικαστικάς αρχάς
και από το ώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοήκησης. πως
εήναι εμφανάς, τάτοιου εήδους άλεγχος εκφεύγει των αρμοδιοτέτων του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης, όπως αυτάς
προσδιορήζονται στο Ϋρθρο 77 του ιδρυτικού του θεσμού νόμου
Ν.3852/2010.
Κατόπιν των ανωτάρω, επειδέ ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης κρήνει ότι λόγω ελλεήψεως αρμοδιότητας προς την
διερεύνηση του ανωτάρω ζητέματος, καθώς βΫσει των αρμοδιοτέτων
του δεν δύναται να υποχρεώσει τις Τπηρεσήες να προσκομήσουν τα
απαραήτητα άγγραφα, παράλκει η συνάχιση της διαδικασήας
διαμεσολΫβησης μεταξύ της καταγγάλλουσας και των αρμοδήων
υπηρεσιών του Δέμου ΠερΫματος, έτοι της Ειδικές Σαμειακές
Τπηρεσήας της Δ/νσης Οικονομικών Τπηρεσιών και του Σμέματος
Ανθρωπήνου Δυναμικού. υνεπώς, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και
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της Επιχεήρησης διαβιβΫζει την καταγγελήα στην Γενικέ
Επιθεωρέτρια Δημόσιας Διοήκησης, προκειμάνου να προβεή στις
απαραήτητες ενάργειες προς διερεύνηση των ισχυρισμών των μερών
της υπόθεσης, βΫσει των αρμοδιοτέτων διενάργειας ελάγχων και
άρευνας στους ΟΣΑ πρώτου βαθμού, όπως προσδιορήζονται στο Ϋρθρο 1
παρ. 2 εδαφ. α’ & δ’ του Ν. 3074/2002.
Με την διαβήβαση του παρόντος επισυνΫπτονται οι τρεις
διαμεσολαβέσεις του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
προς τις αρμόδιες υπηρεσήες και τη διοήκηση του Δέμου ΠερΫματος.
o ΔιαμεσολΫβηση 7α/2016 (Αρ.Πρωτ. 12630/7054/7-7-2016)
o ΔιαμεσολΫβηση 7β/2016 (Αρ.Πρωτ. 12744/7131/8-7-2016)
o ΔιαμεσολΫβηση 7γ/2016 (Αρ.Πρωτ. 14756/8296/10-8-2016)».

XII. Αήτημα για χορέγηση αντιγρΫφων από το Σμέμα
Αλλοδαπών: Ένα παρΫδειγμα γραφειοκρατήας και
κακοδιοήκησης εις βΫρος του πολήτη
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 18708/9360 άγγραφο κατατάθηκε ενώπιόν μου
καταγγελήα για Ϋρνηση εξυπηράτησης αιτέματός που αφορούσε την
χορέγηση αντιγρΫφων από το Σμέμα Αλλοδαπών. Η καταγγάλλουσα,
εήχε υποβΫλλει αήτημα με αριθμό πρωτοκόλλου 18233/9109 του
οποήου ο χαρακτηρισμός από την Διεύθυνση Διοικητικών
Τπηρεσιών έταν προς το Γραφεήο ΔημΫρχου, ώστε να της χορηγηθούν
αντήγραφα των εγγρΫφων της από το 2001 άως 2003, τα οποήα
σχετήζονται με την Ϋδεια παραμονές της στη χώρα.
ε επικοινωνήα που εήχε η καταγγάλλουσα με εργαζόμενη του Δέμου
ΠερΫματος που βρισκόταν στο Σμέμα Αλλοδαπών άως την μεταφορΫ
των αρμοδιοτέτων της Τπηρεσήας στην Αποκεντρωμάνη Διοήκηση,
ισχυρήστηκε πως η απΫντηση που δόθηκε στο αήτημΫ της για την
χορέγηση των εγγρΫφων, εήναι πως βρήσκονται στο υπόγειο του
Δημαρχεήου, σε μαύρες σακούλες και δεν εήναι δικέ της αρμοδιότητα
να προβεή στην αναζέτησέ τους.
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την προκειμάνη περήπτωση, η καταγγάλλουσα ανάφερε κατ' ουσήαν
ότι εήχε ζητέσει ενημάρωση από τις υπηρεσήες του Δέμου ΠερΫματος,
καθώς επήσης να προβούν οι ανωτάρω στις ανΫλογες ενάργειες βΫσει
των αρμοδιοτέτων τους, χωρής να λΫβει σαφέ απΫντηση για το αν θα
της χορηγηθούν τα άγγραφα.
ημειώνεται πως σύμφωνα με το Ϋρθρο 2 του Ν.4018/2011 η
αρμοδιότητα των Δέμων της Φώρας για την παραλαβέ των αιτέσεων
πολιτών τρήτων χωρών για τη χορέγηση έ την ανανάωση Ϋδειας
διαμονές, καθώς και την επήδοση σε αυτούς των αποφΫσεων, που
εκδήδονται σε συνάχεια των σχετικών αιτέσεων, μεταφάρεται στις
Τπηρεσήες Αλλοδαπών και ΜετανΫστευσης των Αποκεντρωμάνων
Διοικέσεων, στη χωρικέ αρμοδιότητα των οποήων αυτοή υπΫγονται.
ύμφωνα με το Ϋρθρο 5 του Ν. 2690/1999 κΫθε ενδιαφερόμενος άχει
το δικαήωμα, ύστερα από γραπτέ αήτησέ του, να λαμβΫνει γνώση των
διοικητικών εγγρΫφων. Ψς διοικητικΫ άγγραφα νοούνται όσα
συντΫσσονται από τις δημόσιες υπηρεσήες, όπως εκθάσεις, μελάτες,
πρακτικΫ, στατιστικΫ στοιχεήα, εγκύκλιες οδηγήες, απαντέσεις της
Διοήκησης, γνωμοδοτέσεις και αποφΫσεις.
ποιος άχει ειδικό άννομο συμφάρον δικαιούται, ύστερα από γραπτέ
αήτησέ του, να λαμβΫνει γνώση των ιδιωτικών εγγρΫφων που
φυλΫσσονται στις δημόσιες υπηρεσήες και εήναι σχετικΫ με υπόθεσέ
του η οποήα εκκρεμεή σε αυτάς έ άχει διεκπεραιωθεή από αυτάς.
Σο κατΫ τις προηγούμενες παραγρΫφους δικαήωμα δεν υφήσταται στις
περιπτώσεις που το άγγραφο αφορΫ την ιδιωτικέ έ οικογενειακέ ζωέ
τρήτου, έ αν παραβλΫπτεται απόρρητο το οποήο προβλάπεται από
ειδικάς διατΫξεις. Η αρμόδια διοικητικέ αρχέ μπορεή να αρνηθεή την
ικανοποήηση του δικαιώματος τούτου αν το άγγραφο αναφάρεται στις
συζητέσεις του Τπουργικού υμβουλήου, έ αν η ικανοποήηση του
δικαιώματος αυτού εήναι δυνατόν να δυσχερΫνει ουσιωδώς την άρευνα
δικαστικών, αστυνομικών, έ στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την
τάλεση εγκλέματος έ διοικητικές παρΫβασης.
Σο δικαήωμα των παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999 ασκεήται: α) με μελάτη
του εγγρΫφου στο κατΫστημα της υπηρεσήας έ β) με χορέγηση
αντιγρΫφου, εκτός αν η αναπαραγωγέ τούτου μπορεή να βλΫψει το
πρωτότυπο. Η σχετικέ δαπΫνη αναπαραγωγές βαρύνει τον αιτούντα,
εκτός αν ο νόμος ορήζει διαφορετικΫ. Αν πρόκειται για πληροφορήες
123

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

ιατρικού χαρακτέρα, αυτάς γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη
βοέθεια γιατρού, ο οποήος ορήζεται για τον σκοπό αυτόν. Η Ϋσκηση του
κατΫ τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γήνεται με την επιφύλαξη της
ύπαρξης τυχόν δικαιωμΫτων πνευματικές έ βιομηχανικές
ιδιοκτησήας. Η απόρριψη του κατΫ τις παρ. 1 και 2 αιτέματος πράπει
να εήναι αιτιολογημάνη και να γνωστοποιεήται εγγρΫφως στον
αιτούντα το αργότερο μάσα σε άναν (1) μένα από την υποβολέ της
αήτησης.
πως προκύπτει από τα προαναφερθάντα, η αιτούσα εήχε και άχει
δικαήωμα για την χορέγηση σε εκεήνη των εγγρΫφων σχετικών με την
Ϋδεια παραμονές της, ενώ δεν φαήνεται να υφήσταται κΫποιος
ιδιαήτερος λόγος έ να βλΫπτεται συμφάρον τρήτου, άτσι ώστε να
δικαιολογεήται η Ϋρνηση χορέγησές τους, καθώς το περιεχόμενο των
εγγρΫφων αφορΫ δικό της αποκλειστικΫ ζέτημα.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης, στο πλαήσιο της
αρμοδιότητΫς του για διαμεσολΫβηση προς επήλυση του προβλέματος,
κΫλεσε την Διεύθυνση Διοικητικών Τπηρεσιών του Δέμου ΠερΫματος
να μεριμνέσει για την χορέγηση των εγγρΫφων της καταγγάλλουσας.
Η υποχράωση χορέγησης αντιγρΫφου αφορΫ όχι μόνο την εκδούσα του
εγγρΫφου υπηρεσήα, αλλΫ και την υπηρεσήα που φυλΫττει το εν λόγω
στοιχεήο.
την άννοια της μάριμνας θα μπορούσε να υπΫγεται και η εφαρμογέ
της διΫταξης του Ϋρθρου 4 παρ. 1 εδ.γ΄ του Ν.2690/1999, κατΫ το
οποήο εΫν το αήτημα άχει υποβληθεή σε αναρμόδια υπηρεσήα, αυτέ
οφεήλει εντός τριών (3) ημερών να το διαβιβΫσει στην αρμόδια και να
ενημερώσει σχετικΫ τον ενδιαφερόμενο.
ε κΫθε περήπτωση, εΫν μήα υπηρεσήα αποδειχθεή ότι κατάχει
δεδομάνα προσωπικού χαρακτέρα ενός ατόμου, τότε το Ϋτομο αυτό
διαθάτει το δικαήωμα πρόσβασης και λέψης αντιγρΫφου αυτών των
δεδομάνων κατΫ το Ϋρθρο 12 του Ν.2472/1997. ΕΫν δηλαδέ ο Δέμος,
ενώ κατεήχε κΫποια προσωπικΫ δεδομάνα, απαντούσε ότι αρνεήται την
χορέγησέ τους λόγω του ότι δεν προβλάπεται από τον νόμο να τα
κατάχει, τότε θα εήχε παραβιΫσει εκτός από το Ϋρθρο 5 του
Ν.2690/1999 και το Ϋρθρο 12 του Ν.2472/1997, καθιστΫμενος άτσι
ελεγκτάος και από την Αρχέ Προστασήας Δεδομάνων Προσωπικού
Φαρακτέρα.
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ΠαρΫ το γεγονός πως η Διεύθυνση Διοικητικών Τπηρεσιών, όπως
αποδεικνύεται από το άγγραφο που παρατήθεται παρακΫτω, θεώρησε
μεταξύ Ϋλλων ότι «η διαμεσολΫβηση καθήσταται προβληματικέ, καθώς
ο δημότης δεν εξυπηρετεήται σωστΫ και με ασφΫλεια, αλλΫ υποχρεώνει
την υπηρεσήα να απαντέσει κλάβοντας της πολύτιμο χρόνο από τις
πραγματικάς της αρμοδιότητες», μήα μάρα πριν μου γνωστοποιηθεή η
ανωτάρω απΫντηση, υπΫλληλος του Δέμου ΠερΫματος που εργαζόταν
στο Γραφεήο Αλλοδαπών του Δέμου, με άγγραφό της προς τον
υμπαραστΫτη
του
Δημότη
και
της
Επιχεήρησης
(αρ.πρωτ.:19141/9613), γνωστοποήησε πως απάστειλε στο Γραφεήο του
ΔημΫρχου φωτοαντήγραφο της βεβαήωσης ανανάωσης πρΫσινης κΫρτας
που εήχε χορηγηθεή από τον ΟΑΕΔ ΑΜ: Φ και αφορΫ την
καταγγάλλουσα.
Δύο άγγραφα του Δέμου ΠερΫματος αντιφατικΫ μεταξύ τους, τα οποήα
αποδεικνύουν στην πρΫξη πως η γραφειοκρατήα, οι δαιδαλώδεις
διαδικασήες, η κακοδιοήκηση εις βΫρος των πολιτών, δυστυχώς εήναι
φαινόμενα που συνεχήζουν να ταλαιπωρούν τη δημόσια διοήκηση.
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ε επικοινωνήα του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
με την καταγγάλλουσα, η καταγγάλλουσα εξάφρασε την ικανοποήησέ
της για την χορέγηση του εγγρΫφου από το αρχεήο του τμέματος
αλλοδαπών του Δέμου ΠερΫματος.

ΦΙΙΙ.
«Αήτημα
για
Κοινωνικές Τπηρεσήας»

πρόσβαση σε άγγραφο της

Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε αναφορΫ
σχετικΫ με πρόσβαση σε άγγραφο του καταγγάλλοντος δημότη από την
Κοινωνικέ Τπηρεσήα. ύμφωνα με το Ϋρθρο 10 του υντΫγματος,
καθάνας άχει δικαήωμα τηρώντας τους νόμους του κρΫτους, να
αναφάρεται εγγρΫφως στις αρχάς, οι οποήες εήναι υποχρεωμάνες να
ενεργούν σύντομα κατΫ τις κεήμενες διατΫξεις και να απαντούν
αιτιολογημάνα σε εκεήνον που υπάβαλε την αναφορΫ, σύμφωνα με το
νόμο. Ο χρόνος απΫντησης άχει εξειδικευθεή νομοθετικΫ από το Ϋρθρο
4 του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικές Διαδικασήας), κατΫ το οποήο
η γενικέ προθεσμήα για διεκπεραήωση των αιτημΫτων των πολιτών
εήναι 50 ημάρες, εφόσον από ειδικάς διατΫξεις δεν προβλάπονται
συντομότερες προθεσμήες. Για υποθάσεις αρμοδιότητας περισσότερων
υπηρεσιών, η προθεσμήα παρατεήνεται κατΫ 10 ημάρες.
ύμφωνα με το Ϋρθρο 5 του Ν. 2690/1999
1. ΚΫθε ενδιαφερόμενος άχει το δικαήωμα, ύστερα από γραπτέ αήτησέ
του, να λαμβΫνει γνώση των διοικητικών εγγρΫφων. Ψς διοικητικΫ
άγγραφα νοούνται όσα συντΫσσονται από τις δημόσιες υπηρεσήες, όπως
εκθάσεις, μελάτες, πρακτικΫ, στατιστικΫ στοιχεήα, εγκύκλιες οδηγήες,
απαντέσεις της Διοήκησης, γνωμοδοτέσεις και αποφΫσεις.
2. ποιος άχει ειδικό άννομο συμφάρον δικαιούται, ύστερα από
γραπτέ αήτησέ του, να λαμβΫνει γνώση των ιδιωτικών εγγρΫφων που
φυλΫσσονται στις δημόσιες υπηρεσήες και εήναι σχετικΫ με υπόθεσέ
του η οποήα εκκρεμεή σε αυτάς έ άχει διεκπεραιωθεή από αυτάς.
3. Σο κατΫ τις προηγούμενες παραγρΫφους δικαήωμα δεν υφήσταται
στις περιπτώσεις που το άγγραφο αφορΫ την ιδιωτικέ έ οικογενειακέ
ζωέ τρήτου, έ αν παραβλΫπτεται απόρρητο το οποήο προβλάπεται από
ειδικάς διατΫξεις. Η αρμόδια διοικητικέ αρχέ μπορεή να αρνηθεή την
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ικανοποήηση του δικαιώματος τούτου αν το άγγραφο αναφάρεται στις
συζητέσεις του Τπουργικού υμβουλήου, έ αν η ικανοποήηση του
δικαιώματος αυτού εήναι δυνατόν να δυσχερΫνει ουσιωδώς την άρευνα
δικαστικών, αστυνομικών, έ στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την
τάλεση εγκλέματος έ διοικητικές παρΫβασης.
4. Σο δικαήωμα των παρ. 1 και 2 ασκεήται: α) με μελάτη του εγγρΫφου
στο κατΫστημα της υπηρεσήας έ β) με χορέγηση αντιγρΫφου, εκτός αν
η αναπαραγωγέ τούτου μπορεή να βλΫψει το πρωτότυπο. Η σχετικέ
δαπΫνη αναπαραγωγές βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορήζει
διαφορετικΫ. Αν πρόκειται για πληροφορήες ιατρικού χαρακτέρα,
αυτάς γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοέθεια γιατρού, ο οποήος
ορήζεται για τον σκοπό αυτόν.
5. Η Ϋσκηση του κατΫ τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γήνεται με την
επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμΫτων πνευματικές έ
βιομηχανικές ιδιοκτησήας.
6. Η απόρριψη του κατΫ τις παρ. 1 και 2 αιτέματος πράπει να εήναι
αιτιολογημάνη και να γνωστοποιεήται εγγρΫφως στον αιτούντα το
αργότερο μάσα σε άναν (1) μένα από την υποβολέ της αήτησης.

XIV. «Καταγγελήα Προάδρου υλλόγου Γονάων και
Κηδεμόνων σχετικΫ με ζέτημα του 2ου Δημοτικού
χολεήου ΠερΫματος»
Ο Πρόεδρος του υλλόγου Γονάων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού
χολεήου ΠερΫματος απάστειλε e-mail προς το Δέμο ΠερΫματος και
ειδικότερα προς την Αντιδέμαρχο Παιδεήας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και προς τον υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης.
ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ
έμερα 15:00 εήχαμε το πρώτο σχολικό συμβούλιο (ΔΫσκαλοι, Γονεής
και Δέμος):
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1. Τπέρξαν συγκλήσεις και αποκλήσεις σε διΫφορα θάματα που
συζητηθέκαν. Σο Δ θα συνεδριΫσει σύντομα για εκτήμηση της
κατΫστασης.
2. χετικΫ με τους γονεής που ρωτούν για τη σημαήα και την
προσευχέ, δεήτε το ΠΔ 201/1998, Άρθρο 13, ΠαρΫγραφοι ι & ιι. Οι
δΫσκαλοι μας εήπαν ότι η σημαήα λεήπει για την προστασήα της από
κακόβουλες ενάργειες εκτός ωραρήου, ΕΒΑΣΟ από τους γονεής.
ΠροτΫθηκε εναλλακτικΫ από γονεής ανάβασμα του ιστού σε πιο ψηλό
σημεήο που να κοιτΫει στην αυλέ έ άπαρση και υποστολέ της κατΫ την
άναρξη και το τάλος των μαθημΫτων κΫθε μάρα (θα μπορούσε και από
διαφορετικό μαθητέ κΫθε φορΫ όπως η προσευχέ).
3. Ο υπογεγραμμάνος (Πρόεδρος Δ Γονάων), προκειμάνου να
βοηθέσει την συζέτηση επικαλάστηκε την επαγγελματικέ του
εμπειρήα σε επιθεωρέσεις πλοήων για θάματα κτιριακΫ καθώς και
κινέσεως εγγρΫφων, και την εμπειρήα του στη στρατιωτικέ του θητεήα
στο ΠΝ σε μακρΫ περήοδο άντασης στο αιγαήο κυρήως για τη σημαήα
μας, για την οποήα εήχαμε το σώμα μας και την ψυχέ μας στη διΫθεση
της ΕλλΫδας.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης προσδοκΫ στην
αγαστέ συνεργασήα του Δέμου ΠερΫματος με τη σχολικέ κοινότητα,
απάναντι στα προβλέματα που ανακύπτουν. Πολλάς φοράς στο
παρελθόν άχουν υπΫρξει παρεμβΫσεις του Γραφεήου του
υμπαραστΫτη, τόσο προς τις Τπηρεσήες του Δέμου, όσο και σε φορεής
του ελληνικού κρΫτους (π.χ. Κτιριακάς Τποδομάς Α.Ε.), προκειμάνου
να επιλυθούν Ϋμεσα ζητέματα που ταλανήζουν τα σχολεήα της πόλης
μας. Τπενθυμήζεται πως σε κΫθε δημόσιο σχολεήο, σύμφωνα με το
Ϋρθρο 51 του Ν. 1566/85, λειτουργεή σχολικό συμβούλιο, το οποήο
αποτελεήται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μάλη του
διοικητικού συμβουλήου, τους συλλόγους γονάων και τον εκπρόσωπο
της τοπικές αυτοδιοήκησης στη σχολικέ επιτροπέ. Έργο του σχολικού
συμβουλήου εήναι η εξασφΫλιση της ομαλές λειτουργήας του σχολεήου
με κΫθε πρόσφορο τρόπο, η καθιάρωση τρόπων αμοιβαήας επικοινωνήας
διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών, η υγιεινέ των μαθητών
και του σχολικού περιβΫλλοντος, καθώς και ο προγραμματισμός των
εκδηλώσεων του σχολεήου. Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης εήναι αναρμόδιος να τοποθετεήται επή των απόψεων που
αναπτύσσονται στη σχολικέ επιτροπέ και αφορούν τη λειτουργήα του
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σχολεήου. Από την Ϋλλη πλευρΫ εήναι αρωγός σε κΫθε προσπΫθεια
βελτήωσης των συνθηκών και αναβΫθμισές του, ιδιαήτερα σε ζητέματα
που αποτελούν αρμοδιότητα του Δέμου ΠερΫματος.
ΜετΫ από ερώτημα του καταγγάλλοντος σχετικΫ με την άπαρση και
την υποστολέ της σημαήας, του υπάδειξα το νομοθετικό πλαήσιο και
συγκεκριμάνα το ΠΔ 201/98 (ΥΕΚ 161 τ. Α΄), Ϋρθρο 13, παρ. 5, εδΫφ.
α και β και παρ. 10, εδαφ. δ, όπου επισημαήνεται ότι επήσημη
ανΫρτηση της σημαήας γήνεται:
α. Σην πρώτη Δευτάρα κΫθε μένα (από το σχολεήο της πρωινές
βΫρδιας)
β. Σις εθνικάς επετεήους και τις τοπικάς εθνικάς εορτάς
γ. ταν κρήνεται απαραήτητο από το ύλλογο Διδασκόντων έ ορήζεται
από τις αρμόδιες αρχάς
πως επισημαήνει στο άγγραφό του, αναγνωρήζεται «...η άλλειψη
προστασήας της σημαήας από κακόβουλάς ενάργειες εκτός ωραρήου».
υνεπώς, εήναι αναγκαήο να βρεθεή μήα λύση που να προστατεύει τη
σημαήα, αλλΫ και το φυσικό περιβΫλλον, από απόπειρες εμπρησμού,
όπως άχει συμβεή στο παρελθόν. Προτεήνεται, εΫν εήναι εφικτό, η
σημαήα να τοποθετηθεή στην ταρΫτσα του κτιρήου, ώστε να μην
υπΫρχει πρόσβαση σε αυτέν από εξωσχολικούς που πιθανόν να
επιδιώκουν την καταστροφέ της. Αναμφήλεκτα, όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορεής οφεήλουν να δημιουργέσουν άνα κλήμα αμοιβαήας κατανόησης
και εκτήμησης, ώστε να διασφαλήζεται η αναγκαήα συναήνεση. Ο
ύλλογος Γονάων και Κηδεμόνων αποτελεή τη συλλογικέ άκφραση της
Ϋποψης των Γονάων και Κηδεμόνων των μαθητών. Σο σχολεήο
χρειΫζεται και επιδιώκει τη συνεργασήα του υλλόγου για την
προαγωγέ του σχολικού άργου. Εήναι προφανάς ότι το εκπαιδευτικό
άργο ανέκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του
υλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντέ του κΫθε σχολεήου.
Σα θάματα, όμως, της παιδαγωγικές λειτουργήας, των ενδοσχολικών
και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλήμα στο σχολικό
χώρο επηρεΫζονται από την καλέ συνεργασήα των εκπαιδευτικών και
του υλλόγου Γονάων και Κηδεμόνων. Σο Γραφεήο του υμπαραστΫτη
του Δημότη και της Επιχεήρησης προσδοκΫ στη στενέ συνεργασήα τόσο
με το ύλλογο των Διδασκόντων, όσο και με το ύλλογο Γονάων και
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Κηδεμόνων για την αντιμετώπιση όλων των προβλημΫτων που
αφορούν τις υποχρεώσεις του Δέμου απάναντι στη σχολικέ κοινότητα.

XV. «Διαβήβαση προς το Αστυνομικό Σμέμα ΠερΫματος
αιτέματος θωρΫκισης του 3ου Δημοτικού χολεήου
ΠερΫματος λόγω συχνών βανδαλισμών και βεβέλωσης
του χώρου»
ας διαβιβΫζω την καταγγελήα του Δ.. του υλλόγου Γονάων του 3ου
Δημοτικού και του 3ου Νηπιαγωγεήου σχετικΫ με τον βανδαλισμό του
σχολεήου και την απρεπέ συμπεριφορΫ ατόμων εντός του χώρου.
Ειδικότερα, σχεδόν κΫθε βρΫδυ υπΫρχει άντονη φασαρήα μάσα από το
προαύλιο του σχολεήου και συχνΫ νεαρΫ Ϋτομα επιτήθενται ακόμα και
σε ηλικιωμάνους που διάρχονται από εκεή με αεροβόλο όπλο, ενώ την
ήδια στιγμέ καταστράφουν το χώρο. Δεδομάνου του γεγονότος πως ο
Δέμος ΠερΫματος δεν διαθάτει Δημοτικέ Αστυνομήα, σας επισυνΫπτω
την καταγγελήα των πολιτών του Δέμου μας για την
αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του χώρου.

XVI. «Επισκευέ πατώματος του 3ου Νηπιαγωγεήου
ΠερΫματος»
Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5266/2756 άγγραφο υπεβλέθη στο
Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
καταγγελήα, η οποήα συνοδεύτηκε από μήα επιστολέ του υλλόγου
Γονάων και Κηδεμόνων προς τη Διευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγεήου
ΠερΫματος. Αντικεήμενο της καταγγελήας απετάλεσε η ασφΫλεια των
νηπήων του 3ου Νηπιαγωγεήου ΠερΫματος, το οποήο βρήσκεται στην
οδό Αγήου ΝικολΫου 2.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελήα, από το 2010 το πΫτωμα του
Νηπιαγωγεήου βρισκόταν σε μήα κατΫσταση αποσύνθεσης,
δημιουργώντας άνα επικήνδυνο περιβΫλλον για τα παιδιΫ. Σα
πλακΫκια αποκολλούνταν και θρυμματήζονταν, με αποτάλεσμα να
προκληθεή δυσοσμήα και να μην μπορούν να καθαριστούν με σωστό
τρόπο. ΠαρΫλληλα, τα νέπια βρήσκονταν ανΫ πΫσα στιγμέ σε πιθανέ
άκθεση σε μόλυνση εξαιτήας της συνεχούς επαφές τους με αυτΫ. Ο
αριθμός των νηπήων ανάρχεται σε 25 και εήναι ηλικήας 4 άως 6 ετών.
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το επισυναπτόμενο άγγραφο που παράλαβε ο υμπαραστΫτης του
Δημότη και της Επιχεήρησης γήνεται επήκληση μιας επιστολές του
Τγειονομεήου του ΚρΫτους, με την οποήα επισημαήνεται η ανΫγκη της
Ϋμεσης αλλαγές του πατώματος.
Δεδομάνης της ιδιαήτερης σοβαρότητας της καταγγελήας, η οποήα
συνάχεται με την σωματικέ ακεραιότητα των νηπήων του εν λόγω
Νηπιαγωγεήου, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης
κΫλεσε την αρμόδια υπηρεσήα:
• να ορήσει Ϋμεσα άναν αρμόδιο τεχνικό, ώστε να εκτιμηθεή το μάγεθος
του προβλέματος,
• να προσδιοριστεή άνα σαφάς χρονοδιΫγραμμα για την οριστικέ
επήλυση του προβλέματος,
• να προχωρέσει στην εκτάλεση των συγκεκριμάνων εργασιών
αποκατΫστασης του πατώματος.
Η απΫντηση της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών
ε απΫντηση της διαμεσολΫβησης από τον υμπαραστΫτη του Δημότη
και της Επιχεήρησης, η Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών ανάφερε πως
η αντικατΫσταση του δαπάδου συμπεριλαμβΫνεται στην μελάτη της
Σ.Τ. με τήτλο «Διαμόρφωση χώρου για την εγκατΫσταση προκΫτ
αιθουσών και Ϋλλες εργασήες σε σχολικάς μονΫδες». Εξαιτήας της
οικονομικές αδυναμήας του Δέμου, η σχετικέ μελάτη άχει διαβιβαστεή
στην υπηρεσήα «Κτιριακάς Τποδομάς Α.Ε.», προκειμάνου η υπηρεσήα
«Κτιριακάς Τποδομάς Α.Ε.» να αναλΫβει την υλοποήησέ της. Σο
εκτιμώμενο από τη μελάτη κόστος ανάρχεται στο ποσό των 2.121 ευρώ
χωρής εργολαβικό όφελος (18%), απρόβλεπτα και ΥΠΑ (23%). Σο
χρονοδιΫγραμμα καθώς και η ημερομηνήα άναρξης των εργασιών, θα
κοινοποιούνταν, όταν θα γήνονταν
γνωστΫ από την υπηρεσήα
«Κτιριακάς Τποδομάς Α.Ε.».
Επικοινωνήα του υμπαραστΫτη με τις «Κτιριακάς Τποδομάς»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης επικοινώνησε με
τον Γενικό Διευθυντέ Τλοποήησης Έργων των «Κτιριακών Τποδομών»,
κ. Λεωνήδα ΘεοτοκΫτο, για τις ενάργειες της υπηρεσήας σε σχάση με
την αντικατΫσταση του πλαστικού δαπάδου. Ο κ. ΘεοτοκΫτος ανάφερε
πως οι εργασήες θα πραγματοποιούνταν το καλοκαήρι, ώστε να μην
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δημιουργούνταν περαιτάρω προβλέματα στην εύρυθμη λειτουργήα του
Νηπιαγωγεήου κατΫ το χρονικό διΫστημα της εκτάλεσης.
Προκέρυξη Δημοπρασήας από τις «Κτιριακάς Τποδομάς»
Οι Κτιριακάς Τποδομάς προκέρυξαν πρόχειρο διαγωνισμό, με αριθμό
πρωτοκόλλου Δ7-Σ7.1/10680, για την ανΫθεση του άργου: «Επεήγουσες
εργασήες συντέρησης 1ου ΓΕ.Λ., 2ου Γυμνασήου, 2ου & 3ου
Δημοτικού χολεήου και 3ου & 8ου Νηπιαγωγεήου ΠερΫματος» με
συνολικέ δαπΫνη προϋπολογισμού μελάτης 73.795,78 ευρώ.
Λόγω μη επιτεύξεως επαρκούς συναγωνισμού, σύμφωνα με το Ϋρθρο
27 παρ. 2γ του Ν. 3669/2008, οι Κτιριακάς Τποδομάς προχώρησαν
στην επαναδημοπρΫτηση του άργου με απόφαση του Διευθύνοντα
υμβούλου.
ε επικοινωνήα του με τον υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης, τόσο ο Δέμαρχος και ο Αρμόδιος Αντιδέμαρχος
δεσμεύτηκαν πως αν ο πρόχειρος διαγωνισμός δεν απάφερε θετικΫ
αποτελάσματα, ο Δέμος ΠερΫματος Ϋμεσα, χρησιμοποιώντας ιδήους
πόρους, θα προχωρούσε στην εκτάλεση εργασιών αποκατΫστασης του
πατώματος εντός του μηνός, όπως και άγινε.
Ο σύλλογος γονάων και κηδεμόνων πληροφορούνταν όλο το χρονικό
διΫστημα μάχρι και την πραγματοποήηση των εργασιών την πορεήα
εξάλιξης της υπόθεσης, καθώς και τις παρεμβΫσεις του υμπαραστΫτη
του Δημότη και της Επιχεήρησης προκειμάνου οι εργασήες
αποκατΫστασης να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό.

XVII. «Αήτημα του 4ου Νηπιαγωγεήου ΠερΫματος προς
την Σεχνικέ Τπηρεσήα»
Με το αρ. πρωτοκόλλου 11543/5937 άγγραφο υπεβλέθη στο Γραφεήο
του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης καταγγελήα, η
οποήα συνοδεύθηκε από επισυναπτόμενο άγγραφο της Διευθύντριας
του 4ου Νηπιαγωγεήου ΠερΫματος. Αντικεήμενο της καταγγελήας
αποτελεή η αναγκαιότητα σειρΫς επισκευών στη σχολικέ μονΫδα που
βρήσκεται στην οδό Λουκιανού 3 και Μεννήπου.
Από την αρχέ της σχολικές χρονιΫς, σύμφωνα με την καταγγελήα, το
Νηπιαγωγεήο αντιμετωπήζει σοβαρΫ προβλέματα. Ειδικότερα, εήναι
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αναγκαήο να κολληθούν οι πλΫκες από καουτσούκ της αυλές, αφού τα
παιδιΫ κινδυνεύουν, λόγω αυτές της κατΫστασης, να τραυματιστούν.
Επιπλάον, πράπει να γήνουν επισκευάς σε καρεκλΫκια που εήναι
ξεκολλημάνα, καθώς και να αντικατασταθούν εξωτερικάς θύρες διότι
μπαήνουν νερΫ όταν βράχει. Ακόμα, υπΫρχει υγρασήα στους τοήχους
των τουαλετών και χρειΫζεται να επισκευαστεή η οροφέ στον
προθΫλαμο. Σάλος, άχει εντοπιστεή πρόβλημα στην υδρορροέ της
ταρΫτσας, με αποτάλεσμα να μαζεύονται εκεή τα νερΫ και να βουλώνει.
Η διευθύντρια του Νηπιαγωγεήου εήχε ενημερώσει την Δημοτικέ
Αρχέ για τα προβλέματα του σχολεήου με άγγραφό της.
ύμφωνα με το Ϋρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα
«ΚαλλικρΫτης»), μια επιπλάον αρμοδιότητα των Δέμων εήναι η
κατανομέ πιστώσεων στις σχολικάς επιτροπάς για την επισκευέ και
συντέρηση των σχολικών κτιρήων. Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και
της Επιχεήρησης κΫλεσε την Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών, ώστε
να διερευνέσει το αήτημα και να ασκέσει τυχόν αρμοδιότητες,
ενημερώνοντας παρΫλληλα την ενδιαφερόμενη, αλλΫ και το Γραφεήο
του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης για τις ενάργειάς
της.
Η Σεχνικέ Τπηρεσήα του Δέμου με άγγραφό της (αρ.πρωτ.
12737/6703) προς τον υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
γνωστοποήησε πως θα προχωρέσει Ϋμεσα στις περαιτάρω αναγκαήες
ενάργειες για την επήλυσέ των προβλημΫτων.

XVIII. «Αήτημα του Διευθυντέ του 1ου Δημοτικού
χολεήου ΠερΫματος προς τη Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος
και Ποιότητας Ζωές»
Αντικεήμενο της καταγγελήας έταν η αναγκαιότητα της απομΫκρυνσης
αιχμηρών αντικειμάνων (γυαλιών) που βρήσκονταν στον προαύλιο
χώρο του σχολεήου. Ο Διευθυντές εήχε ενημερώσει τόσο την
Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές, ώστε να προβεή στις
απαραήτητες ενάργειες καθαρισμού του χώρου, όσο και τον
Αντιδέμαρχο Παιδεήας για το πρόβλημα που υφήσταται το σχολεήο,
χωρής όμως αποτάλεσμα.
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Η Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές απΫντησε στη
διαμεσολΫβηση του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
με άγγραφό της (αρ.πρωτ. 18828/9424). ε αυτό αναφάρει πως μήα μάρα
μετΫ τη διαμεσολΫβηση, άγινε αυτοψήα από τον ΠροϊστΫμενο της
Διεύθυνσης ΠεριβΫλλοντος και ποιότητας Ζωές του Δέμου μας
παρουσήα του Διευθυντέ του σχολεήου. ΚατΫ τη διΫρκεια της
αυτοψήας προτΫθηκε στον Διευθυντέ να αποσταλούν 2 καθαρήστριες
της υπηρεσήας του για να σκουπήσουν τον προαύλιο χώρο σε
συνεργασήα με τις καθαρήστριες του σχολεήου. Ο Διευθυντές του
σχολεήου δεν δάχθηκε την πρόταση αυτέ, η οποήα εήχε ομοήως
διατυπωθεή και από τον Αντιδέμαρχο σε προγενάστερο χρόνο. ΣελικΫ,
η Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές άστειλε,
ικανοποιώντας το αήτημα του Διευθυντέ του σχολεήου, αυτοκινούμενο
σΫρωθρο για τον καθαρισμό του προαύλιου χώρου.

XIX. «Αήτημα προς το Σμέμα Πολεοδομήας»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε την υπ’
αριθμόν πρωτοκόλλου 20692/11801 καταγγελήα δημότη. Ειδικότερα, ο
καταγγάλλων ισχυρήζεται πως από το 1990 κατάχει οικόπεδο με
κτήσμα επή της οδού […], ενώ σύμφωνα με το τοπογραφικό διΫγραμμα
εήναι το ΟΣ […]. Επιπλάον, αναφάρει πως υπέρχε απόφαση επή
θητεήας του κ. ΛαγουδΫκου (2002-2006) –χωρής να προσδιορήζει
ημερομηνήα και αριθμό πρωτοκόλλου- που τον άκρινε δικαιούχο του
ανωτάρω οικοπάδου με μάλη της επιτροπές τον κ. ΓαϊτανΫκη και τον
κ. αρρέ, χωρής όμως το αήτημΫ του να αποτελάσει θάμα στο Δημοτικό
υμβούλιο. Από τότε άως σέμερα, ο δημότης ζητεή από την εκΫστοτε
Επιτροπέ Οικιστικού, εήτε να παραμεήνει εκεή που βρήσκεται, εήτε να
μεταφερθεή σε Ϋλλο οικόπεδο. ΠαρΫλληλα, ο καταγγάλλων
υποστηρήζει πως επικοινωνεή συχνΫ με τον κ. Μαρμαρήδη, Πρόεδρο
της Επιτροπές Οικιστικού, αλλΫ δεν άχει καταφάρει να λΫβει κΫποια
οριστικέ απΫντηση.
Ο δημότης ζητΫ από τη Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών και
ειδικότερα από το Σμέμα Πολεοδομήας, να διερευνέσει τις αποφΫσεις
που άχουν ληφθεή για το οικόπεδό του. ΠαρΫλληλα, ζητΫ από την
Επιτροπέ Οικιστικού να συνεδριΫσει ξανΫ για το θάμα του και να του
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απαντέσει σχετικΫ με το αν υπΫρχει οριστικέ απόφαση για το
οικόπεδό του. ε κΫθε περήπτωση ο δημότης διαμαρτύρεται πως παρΫ
τις επαναλαμβανόμενες οχλέσεις του, δεν άλαβε ποτά ουδεμήα
απΫντηση γραπτώς. Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης ζέτησε τόσο από το αρμόδιο τμέμα που βρήσκεται κΫτω
από την εποπτεήα της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών, όσο και από
την Επιτροπέ Οικιστικού να απαντέσουν γραπτώς, σχετικΫ με όσα
στοιχεήα διαθάτουν για την υπόθεση του δημότη, ώστε να γνωρήζει την
εξάλιξη της.
ε απΫντηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 54/31/2017 εγγρΫφου του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης, η Προϊσταμάνη της
Πολεοδομήας κα Αγγελικέ Πρεκετά, ενημερώνει (αρ. πρωτ.
681/470/12-01-2017) πως ο δημότης, διεκδικεή ακήνητο χωρής κωδικό
αριθμό, στο Ο.Σ. […] οικ. […] που βρήσκεται στην περιοχέ του Άνω
ΠερΫματος (με την απόφαση Τπ. Οικονομικών με αρ. 1133584/9379
πε/ Α0010/19-2-98) και άχει χαρακτηριστεή Φώρος Παιδικού ταθμού.
Επισημαήνεται ότι στους κτηματολογικούς πήνακες της Τπηρεσήας δεν
αναφερόταν ως ιδιοκτέτης ο δημότης γιατή εγκαταστΫθηκε μετΫ την
άνταξη της περιοχές στο σχάδιο και την καταγραφέ των ακινέτων για
τη σύνταξη του Ειδικού Κτηματολογικού ΔιαγρΫμματος. ΚατΫ την
ανΫρτηση του Ειδικού Κτηματολογικού ΔιαγρΫμματος των φερομάνων
κατόχων ακινέτων, από τον Ιούνιο άως το επτάμβριο του 1997, ο
δημότης εντοπήστηκε στο Φώρο Παιδικού ταθμού και υπάβαλλε (με
αρ. πρωτ. 9590/1997) τα απαραήτητα στοιχεήα, προκειμάνου να
διεκδικέσει να ενταχθεή στη διαδικασήα αξιολόγησης των δικαιούχων
οικοπάδων βΫσει των διατΫξεων του Ϋρθρου 4 του Ν. 2242/94, όπως
τροποποιέθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατΫξεις του Ϋρθρου 9 του
Ν. 2508/1997 και της απόφασης με αρ. 100/21-04-97 του Δ.. του
Δέμου ΠερΫματος. Έως σέμερα δεν άχει ολοκληρωθεή η διαδικασήα
αναγνώρισης δικαιούχων για την παραχώρηση ακινέτων με τη λέψη
οριστικών αποφΫσεων (Επιτροπέ Οικιστικού, Δημοτικό υμβούλιο).
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης αναμάνει τη
συνεδρήαση της Επιτροπές Οικιστικού, προκειμάνου ο δημότης να
λΫβει μήα οριστικέ απΫντηση στο αήτημΫ του. χετικΫ με το αήτημα
του δημότη για γραπτέ απΫντηση στα ερωτέματΫ του, το Σμέμα
Πολεοδομήας με το άγγραφό του (αρ. πρωτ. 681/470/12-01-2017)
αναφάρει το ιστορικό της υπόθεσης και τις περαιτάρω ενάργειες που
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πράπει να γήνουν από την Επιτροπέ Οικιστικού και το Δημοτικό
υμβούλιο για τη λέψη οριστικών αποφΫσεων.

XX. «Αήτημα προς το Δημοτικό Κοιμητέριο ΠερΫματος»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε
καταγγελήα από πολήτη που επιθυμεή τη μεταφορΫ των οστών του
θανόντος πατάρα του από το χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρήου
ΠερΫματος στο Δημοτικό Κοιμητέριο του χιστού. ΠαρΫ τις
επανειλημμάνες αιτέσεις τόσο στο Σμέμα Τγειονομικού και
Περιβαλλοντικού Ελάγχου της Διεύθυνσης Τγειονομικού Ελάγχου και
Περιβαλλοντικές Τγιεινές της Περιφερειακές Ενότητας Πειραιώς και
Νέσων, όσο και στο Δέμο ΠερΫματος, ο καταγγάλλων δεν άχει λΫβει
μήα οριστικέ απΫντηση σχετικΫ με το αήτημΫ του.
Σο Σμέμα Τγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελάγχου της
Διεύθυνσης Τγειονομικού Ελάγχου και Περιβαλλοντικές Τγιεινές
της Περιφερειακές Ενότητας Πειραιώς και Νέσων με άγγραφό του
ενημάρωσε το Γραφεήο του υμπαραστΫτη πως δεν πραγματοποιέθηκε
η απολύμανση των οστών του θανόντος, διότι δεν υπέρχε αρμόδιος
υπΫλληλος για τη διενάργεια της προβλεπόμενης διαδικασήας.
Δεδομάνου ότι η λειτουργήα του εν λόγω νεκροταφεήου άχει παύσει και
στον ευρύτερο χώρο, όπου πλάον βρήσκεται η Διεύθυνση
ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές του Δέμου ΠερΫματος, υπΫρχει
μόνο οστεοφυλΫκιο και χωνευτέρι, καλεή το Δέμο ΠερΫματος να
μεριμνέσει σχετικΫ με τη διευκόλυνση της διαδικασήας (ορισμός
ατόμου, πρόβλεψη χώρων και παροχών κτλ).
ε επικοινωνήα του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
με τη Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές του Δέμου
ΠερΫματος, διαπιστώθηκε πως ο αρμόδιος Αντιδέμαρχος απάστειλε
άγγραφο προς το Δ.. του Κοιμητηρήου χιστού. Ειδικότερα, ο
Αντιδέμαρχος κΫλεσε το Δ.. του Κοιμητηρήου χιστού, όπως
μεριμνέσει σχετικΫ για τη διευκόλυνση της διαδικασήας με άναν
υπΫλληλο του Κοιμητηρήου χιστού, όποτε χρειΫζεται για την
απολύμανση των οστών των δημοτών. Δεδομάνου του γεγονότος πως η
Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές του Δέμου ΠερΫματος
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δεν διαθάτει ανΫλογη ειδικότητα από τη στιγμέ που η λειτουργήα του
εν λόγω νεκροταφεήου άχει παύσει, ο τΔΕ διαβήβασε το αήτημα του
καταγγάλλοντος προς το Δ.. του Κοιμητηρήου χιστού, ώστε να
ασκηθούν τυχόν αρμοδιότητες για τη διενάργεια της προβλεπόμενης
διαδικασήας απολύμανσης και μεταφορΫς των οστών.

XXI. «Καταγγελήα σχετικΫ με φερόμενη οφειλέ στο Δέμο
ΠερΫματος»
Ο καταγγάλλων αναφάρει πως άλαβε τήτλο μεταβήβασης κυριότητας
(παραχωρητέριο) πληρώνοντας 1056,45 ευρώ σε αρμόδια υπΫλληλο
στις 26/06/2003. Δώδεκα χρόνια αργότερα, άλαβε ατομικέ ειδοποήηση
από το Σμέμα Προσόδων με την οποήα καλεήται να καταβΫλει 134,64
ευρώ ως υπόλοιπο τριών δόσεων. Ο καταγγάλλων ισχυρήζεται πως άχει
εξοφλέσει την οφειλέ του αποπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό τοις
μετρητοής, ενώ σημειώνει πως οι υπηρεσήες του «εήπαν διΫφορες
δικαιολογήες και ψάματα» για τη μεταβολέ του ποσού.
τη διαμεσολΫβηση επισυνΫφθηκαν τα άγγραφα που ζητέθηκαν από
τον καταγγάλλοντα, όπου σε άνα από αυτΫ φαήνεται ότι το συνολικό
ποσό που άπρεπε να αποπληρώσει εήναι 1.188,45 ευρώ. Από την Ϋλλη
πλευρΫ το ποσό που του ζητέθηκε να εξοφλέσει τοις μετρητοής για το
παραχωρητέριο, ανάρχεται στα 1056,45 ευρώ. O υμπαραστΫτης του
Δημότη και της Επιχεήρησης κΫλεσε την Οικονομικέ Τπηρεσήα του
Δέμου να ενημερώσει τον καταγγάλλοντα αναλυτικΫ σχετικΫ με την
οφειλέ του, ώστε να διευκρινιστεή πλέρως από που προκύπτει το
απαιτούμενο ποσό που καλεήται να καταβΫλει, καθώς και να εξηγέσει
τους λόγους για τη μη αναζέτηση της οφειλές το επήμαχο χρονικό
διΫστημα (2003), αφού η ατομικέ ειδοποήηση προς εκεήνον στΫλθηκε
δώδεκα χρόνια αργότερα (2015).
Η Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών σε άγγραφό της ενημερώνει
πως μετΫ από άλεγχο στα τηρούμενα αρχεήα της Οικονομικές
Τπηρεσήας, αλλΫ και του Σμέματος Δημοτικών Προσόδων και
Περιουσήας ο καταγγάλλων ουδάποτε εξόφλησε το αρχικό ποσό που
προάκυπτε από την προσωρινέ άκδοση λογαριασμού σε εισφορΫ γης σε
χρέμα ποσού 1.188,45 ευρώ (το ποσό που καταβλέθηκε εήναι 1.056,45
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ευρώ), επομάνως υπΫρχει άνα υπόλοιπο 132 ευρώ στον προσωρινό
λογαριασμό του. τη συνάχεια και αφού τελεήωσε η διαδικασήα των
ενστΫσεων η Σεχνικέ Τπηρεσήα εξάδωσε την Σελικέ ΕισφορΫ σε χρέμα
του οικοπάδου που ανέκει στον καταγγάλλοντα με τελικό ποσό
1.191,10 ευρώ. ύμφωνα με τα παραπΫνω στοιχεήα ο καταγγάλλων
οφεήλει σέμερα 134,65 ευρώ.

XXII. «ΑναφορΫ δημότη σχετικΫ με καταστροφέ οδικού
καθράπτη κυκλοφορήας»
«τη συμβολέ των οδών Μ.ΑλεξΫνδρου και ΝικολΫου Πλαστέρα,
ακριβώς επΫνω στον οδικό κόμβο εδώ και τρήα χρόνια η απουσήα του
καθράφτη κυκλοφορήας μετατράπει την διΫβαση πεζών και ΙΦ και μήα
αγχώδη διαδικασήα. Ο καθράφτης, ο οποήος άχει καταστραφεή κΫτω από
Ϋγνωστες συνθέκες, παρΫ τις επανειλημμάνες υπενθυμήσεις προς τη
Δημοτικέ Αρχέ, δεν άχει αντικατασταθεή. τα 30 μάτρα από τον κόμβο
υπΫρχει
το
4ο
Δημοτικό
σχολεήο
ΠερΫματος.
ΠαιδιΫ
ανεβοκατεβαήνουν καθημερινΫ, ενώ η ορατότητα εήναι μηδενικέ για
τους διερχόμενους οδηγούς. Εήναι θάμα χρόνου να σημειωθεή
ατύχημα, τόσο με ΙΦ και πεζό, όσο και με διερχόμενα ΙΦ. Από το
φωτογραφικό υλικό που σας στάλνουμε μπορεήτε να αντιληφθεήτε τη
σοβαρότητα της κατΫστασης. ΚΫνουμε άκκληση για την τοποθάτηση
του οδικού καθράπτη. πως θα διαπιστώσετε λεήπει μόνο το γυαλή, η
βΫση υπΫρχει. ας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε ότι θα κινηθεήτε
όσο το δυνατόν πιο σύντομα».
την προκειμάνη περήπτωση, υποβΫλλεται άνα αήτημα, το οποήο όμως
δεν εήναι σαφάς εΫν άχει τεθεή υπόψη της αρμόδιας υπηρεσήας του
Δέμου ΠερΫματος. Ακολούθως, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης διαβήβασε στο Σμέμα υντέρησης και Μικροάργων,
προκειμάνου να ασκηθούν τυχόν αρμοδιότητάς του. ΕπισυνΫφθηκαν
φωτογραφήες που απεικονήζουν το πρόβλημα με την παρΫκληση να
ενημερωθεή το Γραφεήο του υμπαραστΫτη σχετικΫ με το
χρονοδιΫγραμμα για την αντικατΫσταση του οδικού καθράπτη
κυκλοφορήας. ΣελικΫ, μήα εβδομΫδα μετΫ τη διαβήβαση του αιτέματος
τοποθετέθηκε οδικός καθράφτης.
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XXIII. «Αήτημα για άλεγχο των αδειών στΫθμευσης του
Δέμου ΠερΫματος»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε αναφορΫ
στην οποήα ο πολήτης επισημαήνει πως υπΫρχει σημαντικό πρόβλημα
στην οδό που διαμάνει με τις θάσεις στΫθμευσης. Ειδικότερα,
ιδιοκτέτες παρακεήμενων οικιών ισχυρήζονται πως κατάχουν 8 θάσεις
στΫθμευσης, οι οποήες τους άχουν παραχωρηθεή από ΔημοτικΫ
υμβούλια της περιόδου 2002-2010, αποφΫσεις που επικυρώθηκαν
από την Νομαρχήα ΠειραιΫ. Αξήζει να σημειωθεή πως αυτάς οι θάσεις
δεν αποτελούν χώρο στΫθμευσης ατόμων με αναπηρήα, αλλΫ εδόθησαν
-κατΫ τους ισχυρισμούς τους- επειδέ υπΫρχει αδιάξοδο, κατόπιν
εισηγέσεως της Σεχνικές Τπηρεσήας.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης κΫλεσε τη
Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών σε άγγραφό του με αρ. πρωτοκόλλου
16217/15781/18-10-2018 να τον ενημερώσει εΫν:
Α. ΤπΫρχει απόφαση Δημοτικού υμβουλήου, κατόπιν εισηγέσεως της
Τπηρεσήας έ μη, που να άχει παραχωρέσει 8 Ϋδειες στΫθμευσης επή
της οδού […]; ε περήπτωση που άχει ληφθεή τάτοια απόφαση, ποια
εήναι η χρονικέ ισχύς αυτών των αδειών; Β. Έχει παραχωρέσει η
Νομαρχήα ΠειραιΫ (νυν Περιφερειακέ Ενότητα ΠειραιΫ) θάσεις
στΫθμευσης στο Δέμο ΠερΫματος και συγκεκριμάνα επή της οδού […];
Ο Διευθυντές της Σεχνικές Τπηρεσήας Μανώλης Φατζηιωαννήδης σε
άγγραφό του με αρ. πρωτοκόλλου 18636/18155 ενημερώνει σχετικΫ με
το θάμα τα εξές:
Α. Η Σεχνικέ Τπηρεσήα δεν άχει εισηγηθεή την παραχώρηση θάσεων
στΫθμευσης επή της οδού […]. Β. το τηρούμενο αρχεήο της Σεχνικές
Τπηρεσήας δεν υπΫρχουν στοιχεήα, αναφορικΫ με την ύπαρξη
απόφασης Δημοτικού υμβουλήου σχετικές με το θάμα. Γ. το
τηρούμενο αρχεήο της Σεχνικές Τπηρεσήας δεν υπΫρχουν στοιχεήα
σχετικΫ με την ύπαρξη απόφασης της Νομαρχήας ΠειραιΫ έ της
Περιφερειακές Ενότητας ΠειραιΫ σχετικές με το θάμα.
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XXIV.
«ΑναφορΫ
ηλεκτροφωτισμού»

και

αποκατΫσταση

βλαβών

Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης άλαβε
καταγγελήες αναφορικΫ με προβλέματα στον ηλεκτροφωτισμό του
Δέμου ΠερΫματος, κυρήως αλλαγές λαμπτέρων. ε όλες τις
περιπτώσεις ο υμπαραστΫτης κΫλεσε το Ηλεκτρομηχανολογικό
Σμέμα του Δέμου, το οποήο εήναι υπεύθυνο για τη συντέρηση των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστΫσεων και τον ηλεκτροφωτισμό, ώστε
να αποκαταστέσει τα καταγγελλόμενα προβλέματα. ε όλες τις
περιπτώσεις υπέρχε Ϋμεση ανταπόκριση της υπηρεσήας για την
αποκατΫσταση των εν λόγω βλαβών.

XXV. «Αήτημα για αποζημήωση δημότη λόγω πτώσης
δάντρου σε μοτοσυκλάτα»
Ο […] υπάβαλε στο Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης αήτημα για αποζημήωση αναφορικΫ με τις ζημιάς που
προκλέθηκαν στη δήκυκλη μοτοσυκλάτα του. Ειδικότερα, ισχυρήζεται
πως στις 26/09/2018 και ενώ βρισκόταν επή της Λεωφόρου
Δημοκρατήας στο Πάραμα εν κινέσει στο ύψος του Ιερού Ναού του
ωτέρος, εξαιτήας ισχυρών ανάμων που επικρατούσαν στην περιοχέ,
προκλέθηκαν φθοράς από πτώση τμέματος δάντρου από την πλευρΫ
της οδού Μαρήας Κιουρή. ΠαρΫλληλα, αναφάρει πως: «Οι υλικάς
ζημιάς που προκλέθηκαν λόγω της πτώσης του δάνδρου οφεήλονται σε
παθολογικέ φυσικέ εξάλιξη, δηλαδέ σε ξέρανση του κορμού του, και,
ως εκ τούτου, η επικινδυνότητΫ του μπορούσε να αποτραπεή με
άγκαιρη κοπέ αυτού έ με αποκοπέ των ξερών τμημΫτων του. ας
επισυνΫπτω αποδεήξεις από όλα τα άγγραφα που άχω στην κατοχέ
μου και παρόλο τον τραυματισμό που εήχα διότι έμουν εν κινέσει και
άπεσε το δάντρο πΫνω μου σας ζητΫω μόνο να αποκαταστέσετε τις
ζημήες του οχέματος μου που αναφάρονται κατΫ προσάγγιση στην
προσφορΫ».
ύμφωνα με το Ϋρθρο 72 παρ. 1 περήπτωση (ιδ) του N. 3852/10
(Πρόγραμμα ΚαλλικρΫτης), όπως τροποποιέθηκε με την παρ. 5 του
Ϋρθρου 6 του ν. 4071/2012, η Οικονομικέ Επιτροπέ διαθάτει την
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αρμοδιότητα να αποφασήζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον
εξώδικο συμβιβασμό έ κατΫργηση δήκης που άχουν αντικεήμενο μάχρι
του ποσού των τριΫντα χιλιΫδων (30.000) ευρώ και να εισηγεήται στο
δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό έ την κατΫργηση
δήκης που άχουν αντικεήμενο που υπερβαήνει το ανωτάρω ποσό. ΒΫσει
της παραγρΫφου 2 του ιδήου Ϋρθρου, η ως Ϋνω απόφαση (εήτε της
οικονομικές επιτροπές εήτε του δημοτικού συμβουλήου, σε
περιπτώσεις υπάρβασης του ορήου των τριΫντα χιλιΫδων ευρώ)
λαμβΫνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξήα της
οποήας συνεπΫγεται την ακυρότητα αυτές. Η Ϋσκηση της
αρμοδιότητας της Οικονομικές Επιτροπές αφορΫ και τις περιπτώσεις
εκεήνες όπου ανακύπτουν διαφοράς αστικές αντικειμενικές ευθύνης,
μεταξύ δέμου και τρήτου, υπό την άννοια των διατΫξεων των Ϋρθρων
105-106 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα. Έτσι, εΫν δέμος
ενάχεται σε αποζημήωση, για πρΫξεις έ παραλεήψεις οργΫνων που
βρήσκονται στην υπηρεσήα του κατΫ την Ϋσκηση της δημόσιας
εξουσήας που τους άχει ανατεθεή, εήναι δυνατό να ενεργοποιέσει την
προπαρατεθεήσα διΫταξη του ν. 3852/2010 και το αρμόδιο, ανΫλογα με
το ύψος της επήδικης διαφορΫς, όργανο να αποφασήσει για εξώδικο
συμβιβασμό, υπό τις προϋποθάσεις που τήθενται από το νόμο. Με την
ενεργοποήηση των διατΫξεων της περήπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του
Ϋρθρου 72 του ν. 3852/2010 από πλευρΫς του δέμου, εήναι προφανάς
ότι δεν αήρεται η υποχράωση του ζημιωθάντος να προσκομήσει
δικαιολογητικΫ από τα οποήα καταρχέν να τεκμηριώνεται το
γενεσιουργό περιστατικό της διαφορΫς (όπως αστυνομικό δελτήο
συμβΫντος) έ νόμιμο παραστατικό από το οποήο να προκύπτει η
δαπΫνη στην οποήα υπεβλέθη.
Ο […] επισυνΫπτει αναφορΫ του Δασοφύλακα Γεώργιου
Κωνσταντόπουλου (αρ.πρ. 765/11-10-2018) που επιβεβαήωσε κατόπιν
αυτοψήας στις 09/10/2018 την πτώση δάντρου δήπλα στον προαύλιο
χώρο του Ιερού Ναού. Επιπλάον, επισυνΫπτει άγγραφο του
Αστυνομικού Σμέματος ΠερΫματος όπου αναφάρεται το συμβΫν (αρ.
πρ. 1019/26/136-α’), άγγραφο του Εθνικού Αστεροσκοπεήου Αθηνών με
μετρέσεις ταχύτητας και διεύθυνσης του ανάμου, απόδειξη αγορΫς της
μοτοσυκλάτας, καθώς και προσφορΫ για την αποκατΫσταση της ζημιΫς
ύψους 1.722,50 ευρώ. Σάλος, επισυνΫπτει την απΫντηση του Νομικού
υμβούλου του Δέμου κ. τάφανου ΜυλωνΫ, για την οποήα ο […]
142

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

επισημαήνει πως δεν λαμβΫνει υπ’ όψιν της τα ως Ϋνω
επισυναπτόμενα από τη στιγμέ που στην πρώτη του αναφορΫ στο Δέμο
ΠερΫματος δεν τα εήχε καταθάσει.
Η κατΫρτιση εξωδήκου συμβιβασμού, απορράοντος από αστικέ ευθύνη
του Δέμου ΠερΫματος, αποτελεή κατ’ αρχέν νόμιμη δαπΫνη, καθώς
προβλάπεται ρητΫ στη διΫταξη του Ϋρθρου 72 περ. ιδ του Ν.
3852/2010, καθώς και στις διατΫξεις των Ϋρθρων 105 και 106
Εισ.Ν.Α.Κ. Επομάνως, εν προκειμάνω υπΫρχει ρητέ διΫταξη Νόμου η
οποήα προβλάπει τον εξώδικο συμβιβασμό. Λαμβανομάνων υπ' όψιν
των ανωτάρω, προκύπτει πως για την επήτευξη του αιτούμενου
εξώδικου συμβιβασμού απαιτεήται η γνωμοδότηση της νομικές
υπηρεσήας του δέμου και απόφαση της Οικονομικές Επιτροπές, η
οποήα ερευνΫ τα εσωτερικΫ στοιχεήα της πρΫξης, δηλαδέ αν η σχετικέ
δαπΫνη μπορεή να αποτελάσει αντικεήμενο συμβιβασμού, έτοι αν
προβλάπεται από διΫταξη νόμου, και αν συνοδεύεται από τα αναγκαήα
δικαιολογητικΫ στοιχεήα που αποδεικνύουν τη σχετικέ απαήτηση. Ο
[…] ζητΫ επανεξάταση του ζητέματος και εκ νάου γνωμοδότηση του
Νομικού υμβούλου, επικαλούμενος νάα στοιχεήα που δεν εήχε
προσκομήσει στην αρχικέ του αήτηση. ΕπισυνΫπτονται τα άγγραφα
που προσκόμισε ο […] στο Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και
της Επιχεήρησης.

XXVI. «Αήτημα πολήτη σχετικΫ με τη λειτουργήα της
Πολιτικές Προστασήας του Δέμου»
Η απΫντηση της Δημοτικές Αρχές στο Γραφεήο του υμπαραστΫτη του
Δημότη και της Επιχεήρησης, άπειτα από αήτημα πολήτη μάσω e-mail,
αναφορικΫ με τη λειτουργήα της Πολιτικές Προστασήας, εν όψει
επικήνδυνων καιρικών φαινομάνων.
«Λειτουργεή συνεχώς το υντονιστικό Σοπικό όργανο Πολιτικές
Προστασήας και ο Δέμος συμμετάχει στο υντονιστικό ργανο
Πολιτικές Προστασήας της ΠΕ ΠειραιΫ. Πραγματοποιούνται .Σ.Ο.
Πολιτικές Προστασήας για Φιονοπτώσεις – Πλημμύρες – εισμούςΠυρκαγιάς και βιομηχανικΫ ατυχέματα. Ο Δέμος συμμετάχει σε
ασκέσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την πολιτικέ προστασήα. Για
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πρώτη φορΫ ο Δέμος σε συνεργασήα με την περιφάρεια Αττικές
συμμετάχει σε επιθεωρέσεις – ασκέσεις για τις εταιρεήες
πετρελαιοειδών, SATAME –SEVESO. Με δικάς μας δυνΫμεις και τη
συνδρομέ της Περιφάρειας παρεμβαήνουμε όταν υπΫρχουν δυσχερέ
φυσικΫ φαινόμενα. Προχωρέσαμε σε Λειτουργήα Κάντρου
Επιχειρέσεων σε άκτακτες καταστΫσεις (λειτούργησε για πρώτη φορΫ
με τον τυφώνα ΖορμπΫ στις 29/9/2018). Σο Κάντρο Επιχειρέσεων
λειτούργησε ως συντονιστικό κάντρο με επικοινωνήα τόσο με Ϋλλες
υπηρεσήες (πυροσβεστικέ-ΕΛΑ) όσο και για τον συντονισμό των
σημεήων που επιχειρούσαν οι Τπηρεσήες. Εξασφαλήστηκε άτσι η
ταυτόχρονη επάμβαση του Δέμου σε 4-5 σημεήα. Προβαήνουμε σε
προμέθεια συστέματος ασύρματης επικοινωνήας για τις δρΫσεις
πολιτικές προστασήας με δυνατότητα επικοινωνήας με Ϋλλες
υπηρεσήες. Ο Δέμος άχει επάμβει από το 2014 μάχρι σέμερα σε 42
καταστΫσεις άντονων φυσικών φαινομάνων, αλλΫ και όπου αλλού
χρειΫζεται. Εκπονέθηκε μελάτη ημεήων Καταφυγές και
καταυλισμού, το οποήο άχει υποβληθεή και στην Πολιτικέ Προστασήα
της ΠΕ ΠειραιΫ και άχει αναρτηθεή στην ιστοσελήδα του Δέμου».

XXVII. «Διόρθωση ληξιαρχικές πρΫξης γΫμου»
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 12534/6587 κατατάθηκε ενώπιον του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης καταγγελήα για
Ϋρνηση εξυπηράτησης πολήτη, που υπάβαλε αήτημα μεταδημότευσης
στην υπηρεσήα του Δημοτολογήου, από το Δέμο πΫρτης στο Δέμο
ΠερΫματος. υγκεκριμάνα, η καταγγάλλουσα ισχυρήστηκε πως οι
υπΫλληλοι του Δημοτολογήου του Δέμου ΠερΫματος αρνέθηκαν να
την εγγρΫψουν στα Μητρώα του Δέμου, ζητώντας από εκεήνη τη
διόρθωση του απαιτούμενου δικαιολογητικού ως προς το βαθμό του
γΫμου.
Ο πρώτος γΫμος της καταγγάλλουσας έταν πολιτικός στο Δημαρχεήο
του ΠειραιΫ, ενώ ο δεύτερος θρησκευτικός. τη δέλωση του
θρησκευτικού γΫμου στο ληξιαρχεήο του Δέμου πΫρτης, σύμφωνα με
τη δέλωσης τάλεσης του ιεράα, αναγρΫφηκε ο βαθμός του γΫμου της
συζύγου, ως πρώτος και με βΫση αυτό συντΫχθηκε η ληξιαρχικέ πρΫξη
γΫμου. Επομάνως, απαιτούνταν διόρθωση ως προς το βαθμό του γΫμου.
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Σο δήκαιο που εφαρμόζεται επή των ληξιαρχικών πρΫξεων άχει
καταστρωθεή στις διατΫξεις του Ν.344/1976, όπως αυτός
τροποποιέθηκε και ισχύει. ύμφωνα με την παρΫγραφο 1 του Ϋρθρου
13 του Ν.344/1976 («διόρθωσις στοιχεήων ληξιαρχικών πρΫξεων»),
προς διόρθωση ληξιαρχικές πρΫξης απαιτεήται τελεσήδικη δικαστικέ
απόφαση. ΚατΫ το Ϋρθρο 782 του Κώδικα Πολιτικές Δικονομήας, όταν
ο νόμος απαιτεή δικαστικέ απόφαση για να βεβαιωθεή άνα γεγονός με
το σκοπό να συνταχθεή ληξιαρχικέ πρΫξη έ για την διόρθωση της
ληξιαρχικές πρΫξης, η απόφαση εκδήδεται με αήτηση όποιου άχει
άννομο συμφάρον έ του Εισαγγελάα από το δικαστέριο της
περιφάρειας του ληξιΫρχου, ο οποήος θα συντΫξει τη ληξιαρχικέ
πρΫξη. ΚατΫ την παρΫγραφο 2 του Ϋρθρου 13 του Ν.344/1976,
σφΫλματα προφανώς εκ παραδρομές, παρεισφρέσαντα σε ληξιαρχικέ
πρΫξη, μη αφορώντα τον τόπον, ημάρα, μένα, άτος και ώρα τάλεσης του
εις την πρΫξη βεβαιούμενου γεγονότος, δύνανται να διορθωθούν
επήσης με Ϋδεια του Εισαγγελάως Πρωτοδικών, έ, όπου δεν εδρεύει
Εισαγγελάας, του Ειρηνοδήκη. Η πρΫξη αυτέ εκδήδεται κατόπιν
άρευνας και εξακρήβωσης των πραγματικών στοιχεήων, κατόπιν
αιτέσεως καθενός που άχει άννομο συμφάρον.
ύμφωνα με το Ϋρθρο 16 του Ν.344/1976, ο θρησκευτικός λειτουργός
που τάλεσε ιεροπραξήα βΫπτισης έ γΫμου υποχρεούται να συντΫξει επή
τόπου, με το πάρας της ιεροπραξήας, δέλωση περιάχουσα πΫντα τα
στοιχεήα της οικεήας ληξιαρχικές πρΫξης, υπογραφόμενη από αυτόν.
Ση δέλωση υπογρΫφουν επήσης επή µεν θρησκευτικού γΫμου οι
σύζυγοι και ο παρΫνυµφος, επή δε του πολιτικού οι σύζυγοι και οι
μΫρτυρες.
ε αυτέν την υπόθεση ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης εξετΫζοντας το νομικό τμέμα της υπόθεσης κατάληξε στο
συμπάρασμα πως η υπηρεσήα ενέργησε ορθΫ. Ακόμα, ενημάρωσε την
καταγγάλλουσα ότι χρειΫζεται να προβεή σε διόρθωση ληξιαρχικές
πρΫξης γΫμου, απευθυνόμενη πλάον στο Δέμο πΫρτης και στον
Εισαγγελάα Πρωτοδικών του νομού, ώστε να επιλυθεή οριστικΫ το
κώλυμα που άχει διαμορφωθεή ως προς το βαθμό του γΫμου. Σάλος, η
καταγγάλλουσα πληροφορέθηκε από τον υμπαραστΫτη του Δημότη
πως υπΫρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτέσει κΫποιον μάσω του
Κάντρου Εξυπηράτησης του Πολήτη (Κ.Ε.Π.), προκειμάνου να γήνει η
διόρθωση της ληξιαρχικές πρΫξης γΫμου, χωρής να εήναι αναγκαήα η
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φυσικέ παρουσήα της, αφού προηγουμάνως βάβαια επικοινωνέσει με
την Εισαγγελήα Πρωτοδικών πΫρτης.

XXVIII. «Οχληρέ λειτουργήα καταστέματος
υγειονομικού ενδιαφάροντος»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε την με
αρ. πρωτ. 13144/6926 καταγγελήα, με την οποήα δημότισσα ανάφερε
πως κατΫστημα υγειονομικού ενδιαφάροντος, χρησιμοποιεή ζωντανέ
μουσικέ σε ώρες κοινές ησυχήας, με λειτουργήα μάχρι τις 5.00 π.μ.,
χωρής να διαθάτει σχετικέ εγκατΫσταση ηχομόνωσης, με αποτάλεσμα
την όχληση των κατοήκων. Με την αήτησέ της η καταγγάλλουσα
ζέτησε να ενημερωθεή για το κατΫ πόσον το εν λόγω κατΫστημα άχει
Ϋδεια χρέσης μουσικές μάχρι αυτέ την ώρα και να ληφθούν μάτρα για
την αποτελεσματικέ αντιμετώπιση του προβλέματος.
ΑναφορικΫ με το τμέμα της καταγγελήας που αφορΫ την Ϋδεια χρέσης
μουσικές, η συγκεκριμάνη χορέγηση Ϋδειας υπΫγεται στην
αρμοδιότητα των οργΫνων του Δέμου ΠερΫματος. ύμφωνα με το
Ϋρθρο 75 παρ 2, περιπτώσεις 13, 15, 16 και 18 του Κώδικα Δέμων και
Κοινοτέτων (Ν. 3463/2006), όσον αφορΫ τις Ϋδειες χρέσης και
λειτουργήας μουσικές-μουσικών οργΫνων, ο Δέμος άχει την
αποκλειστικέ αρμοδιότητα για τη χορέγηση, ανΫκληση και αφαήρεση
αδειών ήδρυσης, λειτουργήας και εγκατΫστασης των καταστημΫτων και
επιχειρέσεων, οι όροι λειτουργήας και εγκατΫστασης των οποήων
καθορήζονται από την κεήμενη νομοθεσήα και τους αντήστοιχους
υγειονομικούς κανονισμούς και διατΫξεις, καθώς και ο άλεγχος αυτών,
όπως και η χορέγηση και ανΫκληση αδεήας λειτουργήας μουσικών
οργΫνων, καθώς και ο άλεγχος της τέρησης των σχετικών διατΫξεων.
Επιπλάον, σύμφωνα με το Ϋρθρο 73 παρ. 1,Α,iii του ν. ΚαλλικρΫτη
(Ν. 3852 / 2010), η Επιτροπέ Ποιότητας Ζωές άχει αρμοδιότητα για τη
χορέγηση έ ανΫκληση της Ϋδειας λειτουργήας μουσικές. Η
καταγγελήα της διαβιβΫστηκε τόσο στο Α.Σ. ΠερΫματος όσο και προς
τη Διεύθυνση Τγειονομικού Ελάγχου και Περιβαλλοντικές Τγιεινές
Π.Ε. ΠειραιΫ.
Με άγγραφό του το Α.Σ. ΠερΫματος μετΫ από άλεγχο που
πραγματοποήησε, ενημάρωσε ότι «ουδάν διαπιστώθη ως προς τη χρέση
ζωντανές μουσικές σε ώρες κοινές ησυχήας στο εν λόγω κατΫστημα».
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Σάλος, η Διεύθυνση Τγειονομικού Ελάγχου και Περιβαλλοντικές
Τγιεινές Π.Ε. ΠειραιΫ ενημάρωσε πως «στην ηχομάτρηση που
πραγματοποιέθηκε κατΫ την αυτοψήα που διηνεργέθη δεν
διαπιστώθηκε επιβΫρυνση του θορύβου βΫθους τόσο στο κατΫστημα,
όσο και στην οικήα της καταγγάλλουσας».

ΦΦΙΦ. «ΑνΫκληση Ϋδειας καταστέματος υγειονομικού
ενδιαφάροντος»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε
καταγγελήα από δημότη ΠερΫματος, ο οποήος ισχυρήστηκε πως
υπάβαλε αήτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 13050/6872 στο Δέμο
ΠερΫματος, με αποδάκτες το Γραφεήο ΔημΫρχου, τη Νομικέ Τπηρεσήα
και την Οικονομικέ Τπηρεσήα του Δέμου ΠερΫματος, η οποήα
ουδάποτε απαντέθηκε. Με την αήτησέ του ο καταγγάλλων ζέτησε να
απαντηθούν τα ερωτέματα που εήχε θάσει στην αήτηση του, μεταξύ
των οποήων και οι ενάργειες του Δέμου μετΫ από την απόφαση της
Επιτροπές Ποιότητας Ζωές, σύμφωνα με την οποήα ανακλέθηκε η
Ϋδεια ήδρυσης και λειτουργήας καταστέματος υγειονομικού
ενδιαφάροντος. Ο καταγγάλλων επικαλούμενος άννομο συμφάρον
κΫλεσε τη Δημοτικέ Αρχέ και τις αρμόδιες Τπηρεσήες του Δέμου
ΠερΫματος να προβούν Ϋμεσα σε όλες εκεήνες τις απαραήτητες
ενάργειες, ώστε να επανάλθει και να διαφυλαχθεή η νομιμότητα, με
στόχο την προστασήα των νόμιμων και λειτουργούντων επιχειρέσεων,
μεταξύ των οποήων εήναι και η δικέ του.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης κΫλεσε τη
Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών (Σμέμα Δημ. Προσόδων και
Περιουσήας) να απαντέσει στα ως Ϋνω ερωτέματα του καταγγάλλοντος,
καθώς και να ενημερώσει για τις ενάργειες που άχουν γήνει άως
σέμερα σε σχάση με την ανΫκληση Ϋδειας του καταστέματος.
Επήσης, δεδομάνου του γεγονότος πως στο Δέμο ΠερΫματος δεν άγινε
επανασύσταση της Δημοτικές Αστυνομήας, ο υμπαραστΫτης του
Δημότη και της Επιχεήρησης κΫλεσε τη Διεύθυνση Οικονομικών
Τπηρεσιών να απαντέσει στο αν άχει προχωρέσει στη συγκρότηση
επιτροπές σφρΫγισης και εκτάλεσης των διοικητικών πρΫξεων των
καταστημΫτων υγειονομικού ενδιαφάροντος.
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Σο Σμέμα Προσόδων και Περιουσήας, σε άγγραφό του με αρ.πρωτ.
23475/12144 προς το υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης,
ενημάρωσε για τις ενάργειάς του αναφορικΫ με την καταγγελήα
σχετικΫ με την ανΫκληση της Ϋδειας ήδρυσης και λειτουργήας του
Κ.Τ.Ε. υγκεκριμάνα, μετΫ την ανΫκληση της Ϋδειας του, προάβη
στην άκδοση νάας καθόλα νόμιμης Ϋδειας ήδρυσης και λειτουργήας,
αφού πρώτα εκδόθηκε, όπως ορήζει ο νόμος, η απόφαση προάγκρισης.
Επήσης, με την υπ.αρ.165/28-08-2015 απόφαση Δημοτικού
υμβουλήου συγκροτέθηκε επιτροπέ σφρΫγισης και εκτάλεσης των
διοικητικών πρΫξεων των Κ.Τ.Ε. δικαιοδοσήας του Δέμου ΠερΫματος,
λόγω μη επανασύστασης της Δημοτικές Αστυνομήας.

XXX. «Αήτημα σχετικΫ με χώρο συγκάντρωσης και
διακήνησης παλαιών μετΫλλων»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε την υπ’
αριθμόν πρωτοκόλλου 17010/8581 καταγγελήα, σε σχάση με την
όχληση που προκαλεή επιχεήρηση με αντικεήμενο τη συγκάντρωση και
διακήνηση παλαιών μετΫλλων.
Ο καταγγάλλων ζέτησε από την Σεχνικέ Τπηρεσήα του Δέμου
ΠερΫματος να απαντέσει στο υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 25585/11182
αήτημΫ του για το εΫν άχει την αρμοδιότητα να ελάγξει αν μπορεή να
ασκεήται αυτέ η δραστηριότητα εντός κατοικημάνης περιοχές. Ο
καταγγάλλων ισχυρήστηκε πως δεν άλαβε απΫντηση από την υπηρεσήα
του Δέμου, αν και εήχε περΫσει σχεδόν άνας χρόνος.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης αφού ενημάρωσε
διεξοδικΫ την Σεχνικέ Τπηρεσήα για τις ενάργειες του
καταγγάλλοντος άως τη στιγμέ τις καταγγελήας ζέτησε να απαντηθεή
το κατΫ πόσο η εν λόγω επιχεήρηση μπορεή να ασκεή αυτέν την
δραστηριότητα εντός κατοικημάνης περιοχές, σύμφωνα με τη χρέση
γης που περιγρΫφει το πολεοδομικό σχάδιο του Δέμου ΠερΫματος.
Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1596/907 άγγραφο προς τον
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης, ο Αντιδέμαρχος
Σεχνικών Τπηρεσιών ανάφερε πως η περιοχέ «ΚΑΣΨ ΣΨΝ
ΓΡΑΜΜΨΝ» του Δέμου ΠερΫματος άχει ενταχθεή στο σχάδιο πόλης με
το υπ αριθμόν 255/ΥΕΚ/Δ 24-5-1985 με χρέση ΓΕΝΙΚΗ
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ΚΑΣΟΙΚΙΑ, το οποήο ισχύει μάχρι και σέμερα και δεν άχει
τροποποιηθεή ως προς τις χρέσεις γης.
Η συγκάντρωση και διακήνηση παλαιών μετΫλλων δεν συνΫδει με τις
αναφερόμενες χρέσεις και ως αποτάλεσμα δεν εήναι επιτρεπτέ. Σάλος,
η αρμόδια Τπηρεσήα για τον καθορισμό των επιτρεπομάνων χρέσεων
εήναι η Πολεοδομήα ΠειραιΫ.

ΦΦΦΙ. «Αήτηση για παραχώρηση θάσης στΫθμευσης σε
ΑΜΕΑ»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε την υπ’
αριθ. Πρωτοκόλλου 18657/9331 καταγγελήα σχετικΫ με τα
δικαιολογητικΫ που απαιτούνται για την παραχώρηση θάσης
στΫθμευσης σε ΑΜΕΑ. Η καταγγάλλουσα αναφάρει κατ' ουσήαν ότι
άχει ζητέσει πληροφόρηση και ενΫσκηση αρμοδιοτέτων από υπηρεσήες
του Δέμου ΠερΫματος, χωρής να άχει λΫβει απΫντηση και κυρήως
χωρής να άχει διεκπεραιωθεή η αήτηση του συζύγου της (αρ. πρωτ.
17757/7548), παρΫ την παράλευση 15 μηνών από την υποβολέ της.
ύμφωνα με το Ϋρθρο 10 του υντΫγματος, καθάνας άχει δικαήωμα
τηρώντας τους νόμους του κρΫτους, να αναφάρεται εγγρΫφως στις
αρχάς, οι οποήες εήναι υποχρεωμάνες να ενεργούν σύντομα κατΫ τις
κεήμενες διατΫξεις και να απαντούν αιτιολογημάνα σε εκεήνον που
υπάβαλε την αναφορΫ, σύμφωνα με το νόμο. Ο χρόνος απΫντησης άχει
εξειδικευθεή νομοθετικΫ από το Ϋρθρο 4 του Ν.2690/1999 (Κώδικας
Διοικητικές Διαδικασήας), κατΫ το οποήο η γενικέ προθεσμήα για
διεκπεραήωση των αιτημΫτων των πολιτών εήναι 50 ημάρες, εφόσον
από ειδικάς διατΫξεις δεν προβλάπονται συντομότερες προθεσμήες. Για
υποθάσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμήα
παρατεήνεται κατΫ 10 ημάρες.
Με τον Ν.4074/2012 (ΥΕΚ 88, τ. Α') κυρώθηκε η ύμβαση για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρήες και το Προαιρετικό
Πρωτόκολλο της ύμβασης αυτές. ΚατΫ το Ϋρθρο 4 της ύμβασης, τα
κρΫτη οφεήλουν να λαμβΫνουν τα κατΫλληλα διοικητικΫ και Ϋλλα
μάτρα για την εφαρμογέ των δικαιωμΫτων που αναγνωρήζονται με
αυτέ τη ύμβαση. ΚατΫ το Ϋρθρο 9 της ύμβασης («Προσβασιμότητα»)
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τα κρΫτη πράπει να λαμβΫνουν τα κατΫλληλα μάτρα, ώστε τα Ϋτομα με
αναπηρήες να ζουν ανεξΫρτητα και να συμμετάχουν σε όλες τις πτυχάς
της ζωές, σε ήση βΫση με τους Ϋλλους, άχοντας πρόσβαση, μεταξύ
Ϋλλων, στα μάσα μεταφορΫς.
Εν όψει των ανωτάρω, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης, στο πλαήσιο της αρμοδιότητΫς του για διαμεσολΫβηση
προς επήλυση του προβλέματος, κΫλεσε την Επιτροπέ Αξιολόγησης
Αιτέσεων Δημοτών για παραχώρηση αναπηρικών θάσεων στΫθμευσης:
να εξετΫσει το αήτημα της καταγγάλλουσας, καθώς και να ενημερωθεή
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικΫ που πράπει να προσκομήσει
προκειμάνου να παραχωρηθεή στο σύζυγό της θάση στΫθμευσης για
ΑΜΕΑ.
H Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτέσεων Δημοτών για παραχώρηση
αναπηρικών
θάσεων
στΫθμευσης
απάστειλε
άγγραφο
στον
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης σχετικΫ με τα
δικαιολογητικΫ που πράπει να προσκομήσει ο ενδιαφερόμενος για να
του παραχωρηθεή θάση στΫθμευσης για ΑΜΕΑ, ενώ την ήδια στιγμέ
ενημάρωσε την καταγγάλλουσα για τις απαιτούμενες ενάργειες με
βΫση το ισχύον νομικό πλαήσιο.

XXXII. «Καταγγελήα για την κατΫσταση παιδικές χαρΫς
και αποτελάσματα αυτοψήας της Σεχνικές Τπηρεσήας σε
όλους τους χώρους των παιδικών χαρών του Δέμου»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε
καταγγελήα από δημότη ΠερΫματος για τη λειτουργήα της παιδικές
χαρΫς στο χώρο της Πρόνοιας. την παιδικέ χαρΫ, η οποήα βρήσκεται
στο οικοδομικό τετρΫγωνο που ορήζεται από τις οδούς Ηπεήρου, 25ης
Μαρτήου, Λακωνήας και Καποδιστρήου, υπΫρχουν πολλΫ προβλέματα
λειτουργικότητας, εξαιτήας των φθορών στις κούνιες, στις τραμπΫλες
καθώς και σε Ϋλλα παιχνήδια που άχουν υποστεή σοβαράς φθοράς. Σα
παγκΫκια εήναι κατεστραμμάνα, οι λΫμπες φωτισμού σπασμάνες,
υπΫρχουν γυμνΫ καλώδια, αλλΫ και κΫδοι απορριμμΫτων
αναποδογυρισμάνοι. Από τα παραπΫνω, εήναι πρόδηλο πως προκύπτει
Ϋμεσος κήνδυνος για τη σωματικέ ακεραιότητα των παιδιών, αφού
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εήναι σοβαρό το ενδεχόμενο τραυματισμού. Ο καταγγάλλων ζέτησε την
Ϋμεση σφρΫγιση της παιδικές χαρΫς.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης ανάπτυξε
διεξοδικΫ το νομικό πλαήσιο λειτουργήας των παιδικών χαρών στην
Σεχνικέ Τπηρεσήα, λαμβΫνοντας υπ’ όψιν την Τπουργικέ απόφαση
(28492/2009, ΥΕΚ Β’ 931) για τη λειτουργήα των παιδικών χαρών των
Δέμων και Κοινοτέτων, την εγκύκλιο του Τπουργεήου Εσωτερικών
(υπ. αριθ. 15 µε αριθ. πρωτ. 17602/22.05.2015) µε θάμα: «Λειτουργήα
Παιδικών Φαρών των Ο.Σ.Α.», καθώς και το άγγραφο του Τπουργεήου
εσωτερικών και Διοικητικές Ανασυγκρότησης προς την Περιφερειακέ
Ένωση Δέμων Ηπεήρου.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης κατάστησε σαφάς
πως οι παιδικάς χαράς λειτουργούν με ευθύνη του δέμου, ο οποήος
οφεήλει να λαμβΫνει όλα τα απαραήτητα μάτρα για την ασφαλέ
λειτουργήα της. ε περήπτωση δε ατυχέματος σε παιδικέ χαρΫ που δεν
εήναι σφραγισμάνη και εήναι προσβΫσιμη ο δέμος δεν αποποιεήται την
ευθύνη του με την τοποθάτηση πινακήδας στην οποήα αναγρΫφεται ότι
η χρέση της γήνεται με ευθύνη των γονάων.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης κΫλεσε την
Σεχνικέ Τπηρεσήα να προχωρέσει Ϋμεσα σε ενάργειες αποκατΫστασης
του χώρου της παιδικές χαρΫς. ε κΫθε περήπτωση, η Δημοτικέ Αρχέ,
αν κρήνει πως η παιδικέ χαρΫ εήναι ακατΫλληλη, οφεήλει να τη
σφραγήσει και να αποξηλώσει τα επικήνδυνα παιχνήδια. Σάλος,
επισυνΫφθηκαν φωτογραφήες που δεήχνουν το μάγεθος του
προβλέματος.
Ο Διευθυντές της Σεχνικές Τπηρεσήας κ. Μανώλης Φατζηϊωαννήδης
σε άγγραφό του με αρ. πρωτ. 1655/958 προς το Γραφεήο του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης αναφάρει πως
διενεργέθηκαν αυτοψήες στους χώρους του Δέμου, που άχουν χρέση
παιδικών χαρών από υπαλλέλους της Σεχνικές Τπηρεσήας. το
πλαήσιο των παραπΫνω αυτοψιών διενεργέθηκε αυτοψήα και στο χώρο
της Πρόνοιας. Οι εκθάσεις των αυτοψιών διαβιβΫστηκαν προς τον
Δέμαρχο και περιάχουν όλες τις πληροφορήες σχετικΫ με τις ενάργειες
της Τπηρεσήας για όλους τους χώρους των παιδικών χαρών.
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Σα συμπερΫσματα των αυτοψιών, για όλους τους χώρους,
συμπεριλαμβανομάνου και του χώρου της Πρόνοιας, συνοψήζονται στα
παρακΫτω:
Α) λοι οι χώροι άχουν χρέση παιδικές χαρΫς και εήναι μη
αδειοδοτημάνοι.
Β) Οι χώροι εήτε δεν εήναι περιφραγμάνοι, εήτε η περήφραξη εήναι
μερικέ. που υπΫρχει περήφραξη υπΫρχουν σημαντικάς φθοράς και
επικήνδυνα σημεήα και δεν εξασφαλήζεται η αποτροπέ εισόδου
αδάσποτων ζώων.
Γ) Σα σημεήα πρόσβασης στους χώρους των παιδικών χαρών, σε
σπΫνιες περιπτώσεις πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφάς, ενώ
στις περισσότερες περιπτώσεις, άχουν σημαντικΫ προβλέματα ως προς
την βατότητα (σκαλιΫ και Ϋλλα εμπόδια), οι πόρτες εισόδου εήτε
λεήπουν, εήτε παρουσιΫζουν φθοράς, εήτε άχουν μικρότερες διαστΫσεις
από τις απαιτούμενες.
Δ) Σο άδαφος των χώρων στην πλειονότητα τους, πράπει να εξυγιανθεή
από βρΫχους, υπολεήμματα βΫσεων αποξηλωμάνων οργΫνων και γενικΫ
επικήνδυνα σημεήα.
Ε) Σα όργανα των παιδικών χαρών και ο αστικός εξοπλισμός
(καλαθΫκια, παγκΫκια κλπ) παρουσιΫζουν σημαντικάς φθοράς και σε
πολλάς περιπτώσεις η χρέση τους αποδεικνύεται επικήνδυνη.
Σ) Ο φωτισμός των χώρων εήτε δεν υπΫρχει, εήτε εήναι ανεπαρκές. ε
αρκετούς χώρους οι εγκαταστΫσεις των ηλεκτρολογικών πινΫκων εήναι
εκτεθειμάνες.
ε
όσους
χώρους
διαθάτουν
ηλεκτρολογικέ
εγκατΫσταση, θα πράπει να διενεργηθούν οι δοκιμάς για την ασφΫλειΫ
τους.
Σάλος, η Σεχνικέ Τπηρεσήα ενημερώνει ότι:
Α) Για να προβεή η Σεχνικέ Τπηρεσήα σε ενάργειες αποκατΫστασης
του χώρου της Πρόνοιας, όπως και οποιουδέποτε Ϋλλου χώρου, θα
πράπει, εφόσον απαιτούνται δαπΫνες να άχουν προηγηθεή από τη
Δημοτικέ Αρχέ, οι οριζόμενες από το νόμο απαραήτητες διαδικασήες
που άχουν σχάση με το τεχνικό πρόγραμμα του Δέμου, τον
προϋπολογισμό, άγκριση διενάργειας διαδικασιών και διΫθεσης
πήστωσης.
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Β) χετικΫ με την σφρΫγιση χώρων με εγκαταστΫσεις παιδικών χαρών
και αποξέλωση των επικήνδυνων οργΫνων έ την αποκατΫσταση των
επικήνδυνων σημεήων, απαιτούνται διαδικασήες και ενάργειες που
πράπει να υλοποιηθούν με πρωτοβουλήα της Δημοτικές αρχές του
Δέμου μας και κατόπιν οι αρμόδιες υπηρεσήες, να υλοποιέσουν τις
αποφΫσεις της Δημοτικές Αρχές.
Γ) ε κΫθε περήπτωση, λαμβΫνοντας υπόψη τις εκθάσεις αυτοψιών, η
Δημοτικέ αρχέ άχει την αρμοδιότητα να προβεή σε λέψη μάτρων για
την ασφαλέ και νόμιμη λειτουργήα όλων των χώρων των παιδικών
χαρών έ στην σφρΫγισέ τους στις περιπτώσεις που δεν εήναι δυνατέ η
αποκατΫστασέ τους.
Ο Δέμος ΠερΫματος προκέρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με
κριτέριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμέ για την υλοποήηση της
προμέθειας με τήτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ TΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΑ
«ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ» προϋπολογισθεήσης
δαπΫνης (121.930,00 € χωρής ΥΠΑ) συνολικός προϋπολογισμός
(149.973,90 € με τον ΥΠΑ 23%). ΣελικΫ το άργο ολοκληρώθηκε.

ΦΦΦΙΙΙ. «Καταγγελήα Δημότη σχετικΫ με το Διαδημοτικό
Κάντρο Περήθαλψης Αδάσποτων Ζώων»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε την υπ’
αριθμόν πρωτοκόλλου 2641/1527 αναφορΫ. Ο καταγγάλλων αναφάρει
πως η διοήκηση του Διαδημοτικού Κάντρου Περήθαλψης Αδάσποτων
Ζώων αρνέθηκε να δεχθεή το αήτημα του για υιοθεσήα θηλυκού
λυκόσκυλου το οποήο εήχε περισυλλεχθεή από υπηρεσιακό όχημα του
ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. Ακόμη, καταγγάλλει ότι εκπρόσωπος του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.,
προάβη στον ισχυρισμό πως ο Δέμαρχος ΠερΫματος άδωσε εντολέ να
τεθεή το αδάσποτο ζώο σε καθεστώς υιοθεσήας στο ζωοφιλικό σωματεήο.
Ο καταγγάλλων ζέτησε να του γνωστοποιηθούν οι λόγοι απόρριψης
του αιτέματός του για υιοθεσήα του αδάσποτου ζώου, καθώς και αν
υπέρχε παράμβαση από τη Διοήκηση του Δέμου ΠερΫματος.
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ύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργήας του Διαδημοτικού Κάντρου
Περήθαλψης Αδάσποτων Ζώων τα βέματα που ακολουθούνται για την
υιοθεσήα αδάσποτων ζώων εήναι τα εξές:
•Ενημάρωση υπηρεσήας για εκδέλωση ενδιαφάροντος υιοθεσήας•
υμπλέρωση υπεύθυνης δέλωσης του υποψέφιου αναδόχου για
υιοθεσήα αδάσποτου ζώου • Σοποθάτηση microchip • ΠαρΫδοση
εμβολιασμάνου και στειρωμάνου αδάσποτου ζώου στο νάο ανΫδοχο •
Ενημάρωση αρχεήου νάων αναδόχων αδάσποτων ζώων.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης κΫλεσε τον
Δέμαρχο ΠερΫματος να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του εκπροσώπου
του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. -σύμφωνα με την καταγγελήα του δημότη- αν δηλαδέ
υφήσταται η εν λόγω εντολέ του να δοθεή για υιοθεσήα το
συγκεκριμάνο αδάσποτο ζώο σε φιλοζωικό σωματεήο. Ο Δέμαρχος
ΠερΫματος ΙωΫννης ΛαγουδΫκης κοινοποήησε στο Γραφεήο του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης άγγραφό του προς το
ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ., το οποήο αναφάρει πως ουδάποτε επικοινώνησε, ούτε
άδωσε εντολέ στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. να δοθεή για υιοθεσήα το αδάσποτο ζώο
που περιγρΫφεται στην καταγγελήα του δημότη. Ο Δέμαρχος
ΠερΫματος κΫλεσε το Διαδημοτικό Κάντρο Περήθαλψης Αδάσποτων
Ζώων να διερευνέσει τη συγκεκριμάνη υπόθεση Ϋμεσα και να
ενημερωθεή γραπτώς επισυνΫπτοντας τη σχετικέ καταγγελήα.
τη συνάχεια ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης
κΫλεσε το Διαδημοτικό Κάντρο Περήθαλψης Αδάσποτων Ζώων να
εκθάσει την Ϋποψέ του σε σχάση με την καταγγελήα του δημότη,
σύμφωνα με την οποήα ο εκπρόσωπος του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. ισχυρήζεται
πως το αδάσποτο ζώο δόθηκε σε φιλοζωικό σωματεήο μετΫ από εντολέ
του ΔημΫρχου ΠερΫματος.
Ο Γενικός Γραμματάας του ΠΕ.Τ.Δ.Α.Π. κ. Γεώργιος Κατσαντώνης
απΫντησε στον υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
σχετικΫ με την καταγγελήα του δημότη, επισυνΫπτοντας την
απΫντηση του υπεύθυνου του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. προς τον πρόεδρο του
ΠΕ.Τ.Δ.Α.Π. Ο συντονιστές του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. κ. Αρμάντζος
αναφάρει πως ασθενοφόρο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. μετάβη στο παλιό
νεκροταφεήο του Δέμου ΠερΫματος, όπου και περισυνάλεξε τον
αδάσποτο σκύλο. το χώρο βρισκόταν η Αντιπρόεδρος του φιλοζωικού
σωματεήου κα Άννα Πανδρούλα, η οποήα και παράδωσε τον αδάσποτο
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σκύλο στο συνεργεήο. το χώρο υπέρχε άνας δημότης, ο οποήος
επιθυμώντας να κρατέσει το σκύλο αστεήρωτο, λογομΫχησε με την κα
Πανδρούλα. ΣελικΫ, ο αδάσποτος σκύλος παραδόθηκε στο συνεργεήο
για να ενταχθεή στο πρόγραμμα, όπως ορήζει η κεήμενη νομοθεσήα.
Αργότερα, ο καταγγάλλων ζέτησε να υιοθετέσει το ζώο χωρής να
στειρωθεή, όμως όλα τα αδάσποτα σκυλιΫ που εισάρχονται στο
ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. επανατοποθετούνται έ υιοθετούνται αφού πρώτα
υποβληθούν σε στεήρωση. Η κα Πανδρούλα ζέτησε να υιοθετέσει το
ζώο και πρΫγματι υπάγραψε την πρΫξη υιοθεσήας ως Αντιπρόεδρος του
Ζωοφιλικού και Περιβαλλοντικού υλλόγου ΠερΫματος. Ο κ.
Αρμάντζος διευκρινήζει πως ουδάποτε μετάφερε εντολέ του Δέμου
προς την υπηρεσήα σχετικΫ με την υιοθεσήα του αδάσποτου ζώου, αλλΫ
μόνο ότι βΫσει αιτέματος του Δέμου η περισυλλογέ άγινε από το
συνεργεήο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. παρουσήα της Αντιπροάδρου του
Ζωοφιλικού και Περιβαλλοντικού υλλόγου ΠερΫματος.

ΦΦΦIV. «Διευκρήνιση κατόπιν αναφορΫς σχετικΫ με την
χωροθάτηση των κΫδων»
ύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας (απόφαση 60/2012 του
Δημοτικού υμβουλήου) σε συνδυασμό με το Ϋρθρο 75 παρ. 1 του
Κώδικα Δέμων και Κοινοτέτων και υπό τον τομάα β’4 (ΠεριβΫλλον),
στην αρμοδιότητα των Δέμων εμπήπτει: «Η καθαριότητα όλων των
κοινόχρηστων χώρων της εδαφικές τους περιφάρειας, η αποκομιδέ και
διαχεήριση των αποβλέτων, καθώς και η κατασκευέ, συντέρηση και
διαχεήριση συστημΫτων αποχάτευσης και βιολογικού καθαρισμού και
η λέψη προληπτικών και κατασταλτικών μάτρων για την προστασήα
των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαήτερα των χώρων διΫθεσης
απορριμμΫτων από εκδέλωση πυρκαγιΫς, σύμφωνα με την κεήμενη
σχετικέ νομοθεσήα», αλλΫ και των Ϋρθρων 65 παρ. 1,73 παρ. Β iii (σε
σχάση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπές Ποιότητας Ζωές) και 94
παρ. 1 περήπτωση του 25 Ν. 3852/2010 («Η διαχεήριση στερεών
αποβλέτων, σε επήπεδο προσωρινές αποθέκευσης, μεταφόρτωσης,
επεξεργασήας, ανακύκλωσης και εν γάνει αξιοποήησης, διΫθεσης,
λειτουργήας
σχετικών
εγκαταστΫσεων,
κατασκευές
μονΫδων
επεξεργασήας και
αξιοποήησης, καθώς και
αποκατΫστασης
υφιστΫμενων χώρων εναπόθεσης (Φ.Α.Δ.Α.). Η διαχεήριση
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πραγματοποιεήται, σύμφωνα με τον αντήστοιχο σχεδιασμό, που
καταρτήζεται από την Περιφάρεια κατΫ την ειδικότερη ρύθμιση του
Ϋρθρου 186 παρ. Σ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου»), αλλΫ και του
Ϋρθρου 13 του υφιστΫμενου Ο.Ε.Τ (ΥΕΚ 3257 τ.Β./2012), σύμφωνα
με τον οποήο αρμόδιος για την χωροθάτηση των κΫδων εήναι ο Δέμος
και συγκεκριμάνα η Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές.

XXXV. «Πρόκληση φθορών σε αυτοκήνητο από κΫδους
απορριμμΫτων»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε την υπ’
αριθμόν πρωτ. 6538/3663 καταγγελήα, σύμφωνα με την οποήα δημότης
διαμαρτύρεται για τη φθορΫ που υπάστη το όχημΫ του από τους
πρΫσινους κΫδους απορριμμΫτων. υγκεκριμάνα, ο καταγγάλλων
ισχυρήζεται πως οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης ΠεριβΫλλοντος που
προχωρούν στην αποκομιδέ των απορριμμΫτων, αφένουν τους κΫδους
ανΫμεσα στα οχέματα αλλΫζοντας την αρχικέ τους θάση.
ΜετΫ από συνεχεής διαλόγους του καταγγάλλοντος με τους
εργαζόμενους του Δέμου, ο δημότης τονήζει πως ο τρόπος τοποθάτησης
των κΫδων συνεχώς μεταβαλλόταν, με αποτάλεσμα να προκληθούν
φθοράς στον πήσω προφυλακτέρα του οχέματός του, που ευρήσκετο
σταθμευμάνο επή της οδού[…], από χτύπημα με κΫδο απορριμμΫτων. Ο
καταγγάλλων απαιτεή τη μη επανΫληψη παρόμοιου περιστατικού, ενώ
επιφυλΫσσεται σε σχάση με τη διεκδήκηση αποζημήωσης για την φθορΫ
που υπάστη το όχημΫ του.
Ο καταγγάλλων προσκόμισε τάσσερις άγχρωμες φωτογραφήες που
απεικονήζουν το πρόβλημα, τις οποήες ο υμπαραστΫτης του Δημότη
και της Επιχεήρησης διαβήβασε στην Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και
Ποιότητας Ζωές. Επιπλάον, κΫλεσε τη Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και
Ποιότητας Ζωές να αναφάρει τις τυχόν ενάργειάς της προκειμάνου να
διαπιστώσει τη βασιμότητα της καταγγελήας, καθώς και τις τυχόν
περαιτάρω ενάργειάς της επή των συμπερασμΫτων που εξέγαγε.
Η Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος και Ποιότητας Ζωές απΫντησε στη
διαμεσολΫβηση με άγγραφό του Διευθυντέ της (αρ.πρωτ. 7339/4120).
υγκεκριμάνα αναφάρει, πως, όπως επισημαήνεται και από το άγγραφο
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του υμπαραστΫτη, δεν υπΫρχει αναφορΫ στην Σροχαήα ΠερΫματος
για το συμβΫν, ούτε στην Άμεσο ΔρΫση τη στιγμέ του ατυχέματος.
Επιπλάον, δεν αμφισβητεή το περιεχόμενο της καταγγελήας, ενώ
προτεήνει αν το επιθυμεή και ο ενδιαφερόμενος πολήτης, να
απευθυνθεή στο Δημοτικό υμβούλιο, ώστε να παρθεή απόφαση
σχετικΫ με την αποζημήωσέ του. Η Διεύθυνση ΠεριβΫλλοντος δεν εήχε
εκφρΫσει καμήα αντήρρηση σε αντήστοιχο συμβΫν, όπου όμως εήχε
υποβληθεή το αήτημα αυθημερόν.
Ο Διευθυντές της αρμόδιας υπηρεσήας επισημαήνει πως υπΫρχει
στενότητα χώρου σχεδόν σε όλο το Πάραμα και λόγω της στενότητας
και του μεγΫλου αριθμού αυτοκινέτων δημιουργεήται εκ νάου θάμα
χωροθάτησης των κΫδων. Αυτό βάβαια προϋποθάτει την προμέθεια
νάων κΫδων, που όταν αυτέ θα γήνει από πλευρΫς του Δέμου, θα
υπΫρξει άνας νάος σχεδιασμός χωροθάτησης κΫδων και μΫλιστα σε
γωνήες, ώστε να διασφαλήζεται και η περήπτωση δημιουργήας τάτοιων
πιθανών ατυχημΫτων. Αυτέ η στενότητα του χώρου δημιουργεή ακόμα
και θάματα αναγκαιότητας μετακήνησης των κΫδων την ώρα της
περισυλλογές των απορριμμΫτων, πρΫγμα που βεβαήως και δεν
απαγορεύεται, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται ατυχέματα
στα σταθμευμάνα αυτοκήνητα. Ο Διευθυντές αναφάρει πως άχει δώσει
οδηγήες σε όλα τα πληρώματα να εήναι προσεκτικοή, ώστε να μην
συμβαήνουν τάτοια ατυχέματα, ούτε βεβαήως να υπΫρχει αντιπαρΫθεση
με τους πολήτες.
Ο καταγγάλλων σε επικοινωνήα που εήχε με τον υμπαραστΫτη του
Δημότη και της Επιχεήρησης εξάφρασε την ικανοποήησέ του για την
απΫντηση του Διευθυντέ σε σχάση με τις οδηγήες που άχουν δοθεή
στους εργαζόμενους που προχωρούν στην αποκομιδέ των
απορριμμΫτων, αλλΫ και για τον νάο σχεδιασμό χωροθάτησης των
κΫδων που δρομολογεή η Δημοτικέ Αρχέ. ΕξΫλλου, ο καταγγάλλων
επισημαήνει πως η αναφορΫ του περιστατικού δεν αποσκοπεή σε
διεκδήκηση πιθανές αποζημήωσης, αλλΫ άχει καθαρΫ προειδοποιητικό
χαρακτέρα για να μην προκληθεή μεγαλύτερη ζημιΫ, από τη στιγμέ
που έδη αντιμετώπισε όσα περιγρΫφει στην καταγγελήα του. Ελπήζει
να μην επαναληφθεή παρόμοιο περιστατικό στο μάλλον, καθώς σε
τάτοια περήπτωση θα προχωρέσει Ϋμεσα στη διαδικασήα της
εξωδικαστικές αποζημήωσης.
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ε κΫθε περήπτωση, ανεξΫρτητα από την παρούσα διαμεσολΫβηση που
δεν εμπήπτει στη διαδικασήα της εξωδικαστικές αποζημήωσης, οι
δημοτικάς υπηρεσήες οφεήλουν να γνωρήζουν πως πράπει:
1. Να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεήα σχετικΫ με αιτέματα πολιτών
και επιχειρέσεων για δικαστικό έ εξωδικαστικό συμβιβασμό και να
σχηματήζουν πλέρη φΫκελο κΫθε υπόθεσης.
2. Να ζητούν Ϋμεσα από την Νομικέ Διεύθυνση τη σχετικέ
γνωμοδότηση που προβλάπει το Ϋρθρο 72 του «ΚαλλικρΫτη»
(Ν.3852/2010).
3. Η Νομικέ Διεύθυνση να απαντΫ σε εύλογο χρόνο στην αρμόδια
υπηρεσήα, παραθάτοντας την Ϋποψέ της σχετικΫ με το αήτημα
συμβιβασμού, με παραπομπάς σε νομολογήα.
4. Η αρμόδια υπηρεσήα να εισηγεήται την Ϋποψέ της στην Οικονομικέ
Επιτροπέ, με την συνέθη διαδικασήα υποβολές θεμΫτων στην
ημερέσια διΫταξη αυτές.
5. Η Οικονομικέ Επιτροπέ αποφασήζει σχετικΫ, αν το ύψος του
συμβιβασμού εήναι μάχρι 30.000 ευρώ έ εισηγεήται στο Δημοτικό
υμβούλιο σχετικΫ (για αιτέματα υψηλότερου οικονομικού
αντικειμάνου).
ταν άνας πολήτης υποβΫλλει αήτημα ενώπιον της Οικονομικές
Επιτροπές, αναμάνει την άκδοση σχετικές απόφασης, θετικές έ
αρνητικές. Η απόφαση αυτέ πράπει να εήναι αιτιολογημάνη κατΫ το
ύνταγμα και να εκδήδεται σε εύλογο χρονικό διΫστημα κατΫ τις
προβλεπόμενες νομοθετικΫ προθεσμήες. Επήσης, η απόφαση που
εγκρήνει έ απορρήπτει αήτηση για εξώδικο συμβιβασμό πράπει να
αναρτΫται διαδικτυακΫ στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τις
διατΫξεις του Ν.3861/2010 (ΥΕΚ Α' /112/13.7.2010, «Ενήσχυση της
διαφΫνειας με την υποχρεωτικέ ανΫρτηση νόμων και πρΫξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργΫνων στο
διαδήκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Ϋλλες διατΫξεις»). Η απΫντηση
δημοτικών υπηρεσιών, στις οποήες άχει τυχόν διαβιβαστεή αήτημα
πολήτη που υποβλέθηκε ενώπιον της Οικονομικές Επιτροπές, δεν
συνιστΫ εκπλέρωση της εν λόγω συνταγματικές υποχράωσης, όταν το
αήτημα του πολήτη αφορΫ σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού. Επή
της όποιας Ϋποψης των υπηρεσιών, πράπει να αποφαήνεται
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κυριαρχικΫ η Οικονομικέ Επιτροπέ, η οποήα αποτελεή την αρμόδια
«Αρχέ» στην οποήα άχει απευθυνθεή ο πολήτης.
σον αφορΫ τις προθεσμήες εντός των οποήων πράπει να
διεκπεραιώνονται οι υποθάσεις των πολιτών, για τους Ο.Σ.Α. ισχύει το
Ϋρθρο 4 του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικές Διαδικασήας): «1.α. Οι
δημόσιες υπηρεσήες, οι οργανισμοή τοπικές αυτοδιοήκησης και τα
νομικΫ πρόσωπα δημοσήου δικαήου, όταν υποβΫλλονται αιτέσεις,
οφεήλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθάσεις των ενδιαφερομάνων και
να αποφαήνονται για τα αιτέματΫ τους μάσα σε προθεσμήα πενέντα
(50) ημερών, εφόσον από ειδικάς διατΫξεις δεν προβλάπονται
μικρότερες προθεσμήες. Η προθεσμήα αρχήζει από την κατΫθεση της
αήτησης στην αρμόδια υπηρεσήα και την υποβολέ έ συγκάντρωση του
συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών έ
στοιχεήων.
Αν η αήτηση υποβληθεή σε αναρμόδια υπηρεσήα, η υπηρεσήα αυτέ
οφεήλει μάσα σε τρεις (3) ημάρες, να την διαβιβΫσει στην αρμόδια και
να γνωστοποιέσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. την περήπτωση αυτέ η
προθεσμήα αρχήζει από τότε που περιέλθε η αήτηση στην αρμόδια
υπηρεσήα. Για υποθάσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η
προθεσμήα του πρώτου εδαφήου παρατεήνεται κατΫ δάκα (10), ακόμη,
ημάρες. [...] 2. ΕΫν κΫποια υπόθεση δεν μπορεή να διεκπεραιωθεή λόγω
αντικειμενικές αδυναμήας, ειδικΫ αιτιολογημάνης, η αρμόδια
υπηρεσήα οφεήλει εντός πάντε (5) τουλΫχιστον ημερών πριν από την
εκπνοέ τους, να γνωστοποιέσει εγγρΫφως στον αιτούντα: α) τους
λόγους της καθυστάρησης, β) τον υπΫλληλο που άχει αναλΫβει την
υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχέ πληροφοριών
και γ) κΫθε Ϋλλη χρέσιμη πληροφορήα».

XXXVI. «Αήτημα προς την Επιτροπέ Οικιστικού»
Ο καταγγάλλων με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 9950/25-09-2011
αήτησέ του προς τις αρμόδιες υπηρεσήες του Δέμου, άχει αιτηθεή
προκειμάνου να εγκριθεή δικαιούχος για το οικόπεδο [...], το οποήο
απάκτησε ως κληρονόμος από την γιαγιΫ του, η οποήα εήχε ανεγεήρει
επ’ αυτού οικήα, έδη από το 1972, στην οποήα άως σέμερα ο
καταγγάλλων συνεχήζει να κατοικεή. Παρ’ όλα αυτΫ και παρΫ τις
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συνεχεής προφορικάς οχλέσεις του προς τις αρμόδιες υπηρεσήες του
Δέμου, όλα αυτΫ τα χρόνια και ειδικότερα προς τους μηχανικούς της
Σεχνικές Τπηρεσήας, τον εκΫστοτε Πρόεδρο και τα μάλη της
Επιτροπές Οικιστικού, τους πρώην ΔημΫρχους, πάραν των κατΫ
καιρούς προφορικών και αόριστων διαβεβαιώσεων, ότι π.χ. «θα
επιληφθούμε του θάματός σας», έ ότι «δεν άχει συνεδριΫσει ακόμη η
αρμόδια επιτροπέ», ο καταγγάλλων ισχυρήζεται πως ουδεμήα γραπτέ
απΫντηση άχει λΫβει επή της αιτέσεώς του. πως ο ήδιος αναφάρει
στην καταγγελήα του, επιφυλΫσσεται ρητΫ για κΫθε νόμιμο δικαήωμΫ
του. τις 30-05-2016 ο καταγγάλλων κοινοποήησε εξώδικο προς τον
Δέμο διαμαρτυρόμενος για αυτέ του την κωλυσιεργήα.
την προκειμάνη περήπτωση, ο καταγγάλλων ισχυρήζεται κατ' ουσήαν
ότι εήχε ζητέσει ενημάρωση από τις υπηρεσήες του Δέμου ΠερΫματος,
καθώς επήσης να προβούν οι ανωτάρω στις ανΫλογες ενάργειες βΫσει
των αρμοδιοτέτων τους, από τις 25-9-2011, χωρής να άχει λΫβει άως
σέμερα απΫντηση.
ύμφωνα με το Ϋρθρο 10 του υντΫγματος, καθάνας άχει δικαήωμα
τηρώντας τους νόμους του κρΫτους να αναφάρεται εγγρΫφως στις
αρχάς, οι οποήες εήναι υποχρεωμάνες να ενεργούν σύντομα κατΫ τις
κεήμενες διατΫξεις και να απαντούν αιτιολογημάνα σε εκεήνον που
υπάβαλε την αναφορΫ σύμφωνα με το νόμο. Ο χρόνος απΫντησης άχει
εξειδικευθεή νομοθετικΫ από το Ϋρθρο 4 του Ν.2690/1999 (Κώδικας
Διοικητικές Διαδικασήας), κατΫ το οποήο η γενικέ προθεσμήα για
διεκπεραήωση των αιτημΫτων των πολιτών εήναι 50 ημάρες, εφόσον
από ειδικάς διατΫξεις δεν προβλάπονται συντομότερες προθεσμήες. Για
υποθάσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμήα
παρατεήνεται κατΫ 10 ημάρες.
ύμφωνα με το Ϋρθρο 5 του Ν. 2690/1999
1. ΚΫθε ενδιαφερόμενος άχει το δικαήωμα, ύστερα από γραπτέ αήτησέ
του, να λαμβΫνει γνώση των διοικητικών εγγρΫφων. Ψς διοικητικΫ
άγγραφα νοούνται όσα συντΫσσονται από τις δημόσιες υπηρεσήες, όπως
εκθάσεις, μελάτες, πρακτικΫ, στατιστικΫ στοιχεήα, εγκύκλιες οδηγήες,
απαντέσεις της Διοήκησης, γνωμοδοτέσεις και αποφΫσεις.
2. ποιος άχει ειδικό άννομο συμφάρον δικαιούται, ύστερα από
γραπτέ αήτησέ του, να λαμβΫνει γνώση των ιδιωτικών εγγρΫφων που
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φυλΫσσονται στις δημόσιες υπηρεσήες και εήναι σχετικΫ με υπόθεσέ
του η οποήα εκκρεμεή σε αυτάς έ άχει διεκπεραιωθεή από αυτάς.
3. Σο κατΫ τις προηγούμενες παραγρΫφους δικαήωμα δεν υφήσταται
στις περιπτώσεις που το άγγραφο αφορΫ την ιδιωτικέ έ οικογενειακέ
ζωέ τρήτου, έ αν παραβλΫπτεται απόρρητο το οποήο προβλάπεται από
ειδικάς διατΫξεις. Η αρμόδια διοικητικέ αρχέ μπορεή να αρνηθεή την
ικανοποήηση του δικαιώματος τούτου αν το άγγραφο αναφάρεται στις
συζητέσεις του Τπουργικού υμβουλήου, έ αν η ικανοποήηση του
δικαιώματος αυτού εήναι δυνατόν να δυσχερΫνει ουσιωδώς την άρευνα
δικαστικών, αστυνομικών έ στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την
τάλεση εγκλέματος έ διοικητικές παρΫβασης.
4. Σο δικαήωμα των παρ. 1 και 2 ασκεήται: α) με μελάτη του εγγρΫφου
στο κατΫστημα της υπηρεσήας έ β) με χορέγηση αντιγρΫφου, εκτός αν
η αναπαραγωγέ τούτου μπορεή να βλΫψει το πρωτότυπο. Η σχετικέ
δαπΫνη αναπαραγωγές βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορήζει
διαφορετικΫ. Αν πρόκειται για πληροφορήες ιατρικού χαρακτέρα,
αυτάς γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοέθεια γιατρού, ο οποήος
ορήζεται για τον σκοπό αυτό.
5. Η Ϋσκηση του κατΫ τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γήνεται με την
επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμΫτων πνευματικές έ
βιομηχανικές ιδιοκτησήας.
6. Η απόρριψη του κατΫ τις παρ. 1 και 2 αιτέματος πράπει να εήναι
αιτιολογημάνη και να γνωστοποιεήται εγγρΫφως στον αιτούντα το
αργότερο μάσα σε άναν (1) μένα από την υποβολέ της αήτησης.
Εν όψει των ανωτάρω, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης, στο πλαήσιο της αρμοδιότητΫς του για διαμεσολΫβηση
προς επήλυση του προβλέματος, κΫλεσε την Διεύθυνση Σεχνικών
Τπηρεσιών του Δέμου ΠερΫματος, καθώς και τον Πρόεδρο της
Επιτροπές
Οικιστικού
να
απαντέσουν
στο
αήτημα
του
καταγγάλλοντος, το οποήο υπάβαλε πριν 5 χρόνια και άως σέμερα δεν
άχει λΫβει ουδεμήα άγγραφη απΫντηση.
Η προϊσταμάνη του Σμέματος Πολεοδομήας σε άγγραφό της με αρ.
πρωτ. 12820/7161 προς τον υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης αναφάρει πως η αήτηση του δημότη αφορούσε υποβολέ
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στοιχεήων, προκειμάνου να διεκδικέσει το ακήνητο. υγκεκριμάνα, ο
καταγγάλλων διεκδικεή το ακήνητο με κωδικό αριθμό […] που
βρήσκεται στην περιοχέ του Άνω ΠερΫματος, που εντΫχθηκε στο
εγκεκριμάνο ρυμοτομικό σχάδιο (Π.Δ. 4-8-93/ΥΕΚ 1062 Δ’ 2-9-93) και
ανέκει σέμερα στο Δέμο ΠερΫματος (με απόφαση του Τπ.
Οικονομικών με αρ. 1133584/9379 πε/Α0010/19-2-98).
Υερόμενος ιδιοκτέτης του ακινέτου αρχικΫ έταν η γιαγιΫ του
καταγγάλλοντος, η οποήα κατΫ την ανΫρτηση του Ειδικού
Κτηματολογικού ΔιαγρΫμματος των φερομάνων κατόχων ακινέτων,
από τον Ιούνιο άως το επτάμβριο του 1997, εήχε υποβΫλλει (με αρ.
πρωτ. 13075/1997) τα απαραήτητα στοιχεήα προκειμάνου να ενταχθεή
στη διαδικασήα αξιολόγησης των δικαιούχων οικοπάδων βΫσει των
διατΫξεων του Ϋρθρου 4 του Ν. 2242/94, όπως τροποποιέθηκε και
συμπληρώθηκε με τις διατΫξεις του Ϋρθρου 9 του Ν. 2508/97 και της
απόφασης με αρ. 100/21-4-97 του Δ.. του Δέμου ΠερΫματος, σχετικΫ
με τα κριτέρια και τις προϋποθάσεις αναγνώρισης δικαιούχων και το
πρόγραμμα παραχώρησης. Σο 1999 απεβήωσε και τον Ιούλιο του 2001
υποβΫλλει δικαιολογητικΫ ο πατάρας του καταγγάλλοντος
προκειμάνου να κριθεή δικαιούχος σύμφωνα με τις παραπΫνω
ισχύουσες διατΫξεις. τη συνάχεια, το 2011 καταθάτει στοιχεήα
διεκδήκησης του ακινέτου (με αρ.πρωτ. 9950/23-09-2011) ο
καταγγάλλων.
Έως σέμερα δεν άχει ολοκληρωθεή η διαδικασήα αναγνώρισης
δικαιούχων για την παραχώρηση του παραπΫνω ακινέτου με τη λέψη
οριστικών αποφΫσεων (Επιτροπέ Οικιστικού, Δημοτικό υμβούλιο). Ο
υμπαραστΫτης του Δημότη καλεή την Επιτροπέ Οικιστικού σε μήα
από τις επόμενες συνεδριΫσεις της να συμπεριλΫβει στην ημερέσια
διΫταξη το αήτημα του καταγγάλλοντος. ε σχάση με τη διαμεσολΫβηση
του Δημότη ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης
αρχειοθετεή την ανωτάρω υπόθεση από τη στιγμέ που η Σεχνικέ
Τπηρεσήα παράθεσε τα στοιχεήα που ζέτησε ο καταγγάλλων
αναμάνοντας σαφώς και τη συνεδρήαση της Επιτροπές Οικιστικού.
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XXXVII. «Αήτημα προς το Σμέμα Κεραμικές»
Ο καταγγάλλων αναφάρει πως η γυναήκα του παρακολουθούσε
μαθέματα κεραμικές στο Δέμο ΠερΫματος τη χρονικέ περήοδο 201314. Εξαιτήας του γεγονός πως άχει Ϋψητα κεραμικΫ από την περήοδο
που παρακολουθούσε τα μαθέματα, επιθυμεή να πληροφορηθεή αν
λειτουργεή το τμέμα καθώς και αν υπΫρχει η δυνατότητα να ψηθούν
τα άργα της στον ειδικό φούρνο που υπέρχε τότε στον χώρο που
πραγματοποιούνταν τα μαθέματα.
ε απΫντηση του εγγρΫφου του υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης (αρ. πρωτ. 12745/7132), η Προϊσταμάνη της Διεύθυνσης
σε άγγραφό της με αρ. πρωτ. 12834/7172 αναφάρει πως το Σμέμα
Κεραμικές του Δέμου ΠερΫματος δεν υφήσταται από τις 30-9-2013
λόγω συνταξιοδότησης της επιμορφώτριας. Σο συγκεκριμάνο τμέμα
από την ημερομηνήα της ήδρυσές του εήχε απλΫ επιμορφωτικό ρόλο με
μαθέματα τα οποήα σε καμήα περήπτωση δεν παρεήχαν επαγγελματικέ
σταδιοδρομήα και τα οποήα κΫθε φορΫ ολοκληρώνονταν με τη λέξη της
περιόδου, στη συγκεκριμάνη περήπτωση τον Ιούνιο του 2013.
Δεδομάνου του γεγονότος ότι αυτέ τη στιγμέ δεν λειτουργεή το Σμέμα
Κεραμικές, το αήτημα του καταγγάλλοντος δεν μπορεή να
ικανοποιηθεή.

XXXVIII. «Τποβολέ αιτέσεων για συμμετοχέ δημοτών σε
Κοινωφελέ ΠρογρΫμματα του Δέμου μάσω του Ο.Α.Ε.Δ.»
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης δάχθηκε πλέθος
αιτημΫτων για βοέθεια για την υποβολέ αήτησης στο «Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Φαρακτέρα σε Δέμους και Τπηρεσήες Τποδοχές Ασύλου
και διαχεήρισης προσφυγικών ροών -Α Κύκλος, για 2.500 θάσεις
πλέρους απασχόλησης», καθώς και στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Φαρακτέρα σε 17 Δέμους (επιβλάποντες φορεής) θύλακες υψηλές
ανεργήας συμπεριλαμβανομάνης της κατΫρτισης των συμμετεχόντων
για 3.737 θάσεις πλέρους απασχόλησης». Ο Δέμος ΠερΫματος δεν
διαθάτει γραφεήο εξυπηράτησης πολιτών για τη διεκπεραήωση
ανΫλογων αιτημΫτων, αφού η αήτηση γήνεται ηλεκτρονικΫ μάσα από το
site του ΟΑΕΔ. Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης
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λαμβΫνοντας υπόψη το γεγονός πως οι δημότες που υπάβαλαν το
αήτημα δεν άχουν γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστέ, καθώς και το ότι
ο Δέμος δεν διαθάτει γραφεήο για τη συμπλέρωση των αιτέσεων των
προγραμμΫτων του ΟΑΕΔ, παρΫ το γεγονός πως δεν εήναι στις
αρμοδιότητάς του, δάχθηκε κατόπιν παρακλέσεως των δημοτών να
υποβΫλλει τις αιτέσεις τους ηλεκτρονικΫ.

ΦΦΦΙΦ. «Αήτημα για την ανακατασκευέ τμέματος του
οδοστρώματος επή της οδού Πλαταιών»
Ο καταγγάλλων ζητΫ από τη Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών να
μεριμνέσει για τη διαμόρφωση του οδοστρώματος επή της οδού
Πλαταιών, διότι από την αρχικέ κατασκευέ της υπέρξε και υπΫρχει
πρόβλημα ως προς την κλήση της, με αποτάλεσμα οι οικήες που
βρήσκονται σε αυτό το σημεήο να αντιμετωπήζουν προβλέματα από τα
νερΫ των βροχών, καθώς και την πτώση των σκουπιδιών. Έτσι, τα
διαμερήσματα της περιοχές υποβαθμήζονται λόγω της κλήσης των
υδΫτων, αφού πλημμυρήζουν. Ο καταγγάλλων άχει υποβΫλλει δύο
αιτέματα γι’ αυτέν την υπόθεση με το τελευταήο να χρονολογεήται
από τις 29-10-2014, με αρ.πρ. 25525/11150, το οποήο ουδάποτε άχει
απαντηθεή. Επιπλάον, επισυνΫπτει την απΫντηση του Διευθυντέ των
Σεχνικών Τπηρεσιών με αρ.πρ. 1220, (18/01/08), με το οποήο ο
καταγγάλλων πληροφορέθηκε πως ο Δέμος ΠερΫματος θα φροντήσει
να ενταχθεή το συγκεκριμάνο άργο στο Σεχνικό Πρόγραμμα και στον
Προϋπολογισμό του Δέμου, ώστε να προβεή στην κατασκευέ του.
Κατόπιν των ανωτάρω, ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της
Επιχεήρησης κΫλεσε την Σεχνικέ Τπηρεσήα, στο πλαήσιο των
αρμοδιοτέτων της, για τη διερεύνηση των προβλημΫτων που αναφάρει
ο δημότης επισυνΫπτοντας την απΫντηση που του δόθηκε στις
18/01/2008, με την οποήα ο Διευθυντές των Σ.Τ. τον διαβεβαήωνε πως
θα γήνει η ανατοποθάτηση τμέματος του νότιου κρασπεδόρειθρου σε
μέκος 45μ., με αντήστοιχη ανακατασκευέ τμέματος του οδοστρώματος
και του πεζοδρομήου.
ε απΫντηση του εγγρΫφου του υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης, ο Διευθυντές της Σεχνικές Τπηρεσήας αναφάρει πως επή
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της οδού Πλαταιών και συγκεκριμάνα στο ύψος του αριθμού 42, η
κλήση της οδού δεν επαρκεή για την απορροέ των όμβριων υδΫτων σε
περιπτώσεις άντονης βροχόπτωσης. πως και παλαιότερα, η Σεχνικέ
Τπηρεσήα προτεήνει την ανακατασκευέ της οδού σε μέκος 45μ. Η
δυσχερές οικονομικέ κατΫσταση του Δέμου δεν άχει επιτράψει μάχρι
σέμερα την υλοποήηση των απαραήτητων εργασιών. Κατόπιν
επικοινωνήας του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης με
τον Αντιδέμαρχο Σεχνικών Τπηρεσιών το άργο επή της οδού
Πλαταιών, που άπρεπε να εήχε πραγματοποιηθεή έδη από το 2008,
όπως αρχικΫ εήχε προγραμματιστεή, θα ενταχθεή στο Σεχνικό
Πρόγραμμα του Δέμου ΠερΫματος.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης καθημερινΫ
λαμβΫνει
αναφοράς
για
τεχνικΫ
άργα
που
πράπει
να
πραγματοποιηθούν στο Δέμο μας, αλλΫ αναμφήβολα δεν συνιστούν
κακοδιοήκηση, καθώς απαιτούνται συγκεκριμάνες διαδικασήες
δημοπρΫτησης των άργων, αλλΫ και συνεργασήα για την ολοκλέρωσέ
τους με την Περιφάρεια Αττικές και συναρμόδια υπουργεήα.
Παρ’ όλα αυτΫ η Σεχνικέ Τπηρεσήα του Δέμου ΠερΫματος ενημάρωσε
το Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης
αναφορικΫ με τις κΫτωθι εργασήες, ώστε να γνωρήζουν οι δημότες τα
άργα που υλοποιούνται έ πρόκειται να υλοποιηθούν στο Ϋμεσο
διΫστημα.
1. 66η Εργολαβήα συνδάσεων: Πραγματοποιεήται απρόσκοπτα κΫθε σύνδεση
ακινέτου με το δημοτικό δήκτυο ακαθΫρτων.
2. Έργα διαμορφώσεων κόμβων, κατασκευές κλιμΫκων και τοιχήων και
διαμορφώσεις οδών: κατασκευέ οδοστρώματος της οδού Νήκης στο Άνω Πάραμα,
κατασκευέ αντιολισθηρού τΫπητα οδοστρώματος της οδού .Βενιζάλου (από την
μ. ΑλεξΫνδρου άως Παν. Γιατρήσσης).
3. Κατασκευέ άργων αποχάτευσης ύδρευσης και συναφών εργασιών στην περιοχέ
Άνω ΠερΫματος -3η φΫση: κατασκευέ δικτύου αποχάτευσης στις οδούς
Κολοκοτρώνη (από Ξανθήππης άως Περικλάους), αρανταπόρου (από
Κολοκοτρώνη άως Ανεξαρτησήας), Γ. Παπανδράου (από Αγ. Παρασκευές άως
ανατολικΫ 80 περήπου μάτρα).
4. Ανακατασκευέ δικτύου αποχάτευσης οδού Μπουμπουλήνας (από την οδό
Ελευθερήας άως την οδό Έλλης).
5. Κατασκευέ προάκτασης της οδού Νήκης και ανακατασκευέ τμέματος της οδού
ουλήου στο Ν. Ικόνιο: ολοκληρώθηκαν οι εργασήες διΫνοιξης της οδού από την
Γ. Παπανδράου άως την οδό Νήκης.
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6. Κατασκευέ αποχάτευσης ακαθΫρτων περιοχών του Δέμου ΠερΫματος:
κατασκευέ δικτύου αποχάτευσης των οδών Ευένου (από Ν. Πλαστέρα άως
Περικλάους), Αρεοπόλεως (από ΑμαλιΫδος άως Παναγήτσας), Νήκης (από οδό
Μπότσαρη άως ανατολικΫ με όριο του σχεδήου πόλης), καθώς και σε τμέμα της
οδού ΓοργοποτΫμου.
7. Ανακατασκευέ οδοστρώματος της οδού Περικλεούς Δέμου ΠερΫματος: άχει
υπογραφεή σύμβαση με τον ανΫδοχο.
8. Κατασκευέ της οδού Αρεοπόλεως: πραγματοποιεήται διΫνοιξη κατασκευέ της
οδού Αρεοπόλεως από την συμβολέ της με την οδό Γ. Παπανδράου άως την οδό
ΠΫτμου.
9. Πραγματοποιέθηκαν οι εργασήες καθαρισμού των φρεατήων υδροσυλλογές των
ομβρήων υδΫτων στο Δυτικό Ϋκρο της πόλης και συγκεκριμάνα στην οδό
ΓοργοποτΫμου και της περιοχές αφετηρήας των λεωφορεήων.
10. Διαμόρφωση των γηπάδων μπΫσκετ :Πρόνοια, Πεζόδρομος της περιοχές
ΜπλαζΫκη, Πλατεήα ΔημητριΫδη.
11. Κατασκευέ κόμβου Αγ. ΠΫντων - Αρεοπόλεως - ΣαξιΫρχων Δέμου ΠερΫματος:
άχουν εγκριθεή οι όροι διακέρυξης και σύντομα θα υλοποιηθεή ο διαγωνισμός
για την ανΫδειξη αναδόχου.
12. «ΑΝΑΠΛΑΗ ΟΔΨΝ ΥΑΝΑΡΑΚΙΟΤ & ΒΟΠΟΡΟΤ»: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ. ΔΑΠΑΝΗ 595.584,30 € ΕΡΓΟ (ΠΔΕ).
13. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ
ΣΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΣΑΔΙΟΤ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑ»:
ΤΝΣΑΞΗ
ΜΕΛΕΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΜΕ Γ.Γ.Α., ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ,
ΤΠΟΓΡΑΥΗ
ΤΜΒΑΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ
ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ. ΔΑΠΑΝΗ 36.918,88 € (Γ.Γ.Α.).
14. «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΨΝ ΚΙΓΚΛΙΔΨΜΑΣΨΝ ΣΙ ΚΑΛΕ
ΠΡΟ
ΑΓΙΑ
ΣΡΙΑΔΑ
ΑΝΨΘΕΝ
ΟΔΨΝ
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΣΡΨΝΗ ΣΟ Δ. ΠΕΡΑΜΑΣΟ»: ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΗ,
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠ΄ΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ, ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ,
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ. ΔΑΠΑΝΗ 3.465,00 € (ΠΔΕ).
15. «ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΓΗΠΕΔΟΤ ΣΟ ΣΕΦΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ»:
ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΗ, ΤΠΟΒΟΛΗ ΥΑΚΕΛΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ, ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ,
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ.
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 39.990,00 €
16. «ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΓΗΠΕΔΟΤ ΜΠΑΚΕΣ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΚΑΡΑΩΚΑΚΗ
ΣΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ»:
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ.
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 74.400,00 €
17. «ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΛΠ ΦΨΡΨΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΑΝΨ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ»: ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΦΙΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ ΚΑΙ
ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ.
ΤΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΠΟΟ ΤΜΒΑΗ: 96.436,18 € (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ).
18. ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ»
ΔΑΠΑΝΗ 1.043.890,19 € (Ε.Π. ΑΣΣΙΚΗ -ΕΠΑ).
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19. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ
ΠΡΑΞΗ
«ΣΕΦΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ» ΔΑΠΑΝΗ 49.815 € (Ε.Π. ΑΣΣΙΚΗ -ΕΠΑ).
20. ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΠΑΡΟΦΗ
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
«ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΑΜΕΗ ΕΠΕΜΒΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΨΝ
ΑΠ
ΕΚΣΑΚΣΕ
ΠΕΡΙΣΑΕΙ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
ΔΑΠΑΝΗ 69.979,37 €
21. ΜΕΛΕΣΗ: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΛΕΙΨΝ»,
67.750,00€
22. ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΙΕ ΑΝΑΠΛΑΗ ΟΔΟΤ ΝΕΨΡΙΨΝ»: ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟ
784.512,61€ (ΠΔΕ).
23. ΕΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ 4ου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ»
ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟ. ΔΑΠΑΝΗ 21.719,66 € Ϋνευ Υ.Π.Α. (ΠΔΕ).
24. ΕΡΓΟ: «Εργασήες συντέρησης στο 6ο Δημοτικό χολεήο και 1ο Νηπιαγωγεήο
ΠερΫματος.» ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 175.000 €
(ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ). ΤΛΟΠΟΙΕΙΣΑΙ -ΟΛΟΚΛΗΡΨΝΕΣΑΙ
ΣΙ
ΑΡΦΕ ΣΟΤ 2019.
25. ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΛΙΚΨΝ ΚΣΙΡΙΨΝ ΔΗΜΟΤ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ»,
970.000,00 ΕΡΓΟ ΚΣΤΠ ΜΕ ΑΡΦΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΑΠ ΣΟΝ ΔΗΜΟ.
26. ΕΡΓΟ
(ΤΠΗΡΕΙΑ):
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ TΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΑ «ΠΡΟΝΟΙΑ»
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ»
ΤΜΒΑΗ 149.973,04 € (ΠΡΑΙΝΟ
ΣΑΜΕΙΟ). ΟΛΟΚΛΗΡΨΘΗΚΕ
27. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ & ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ. ΣΟ ΕΡΓΟ ΕΦΕΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΨΘΕΙ. ΕΦΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟ
ΦΡΗΗ. ΔΑΠΑΝΗ 319.829,27 €.
28. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΛΗΧΗ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ
ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ,
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΨΝ ΚΑΙ
ΑΜΕΗ
ΕΠΕΜΒΑΗ Ε ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΘΕΟΜΗΝΙΑ" ΔΑΠΑΝΗ 121.290,60€
29. ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΒΕΛΣΙΨΗ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΠΡ/ΜΟΤ
1.300.000€ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ.
30. ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΑΝΑΠΛΑΗ 12 ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΦΑΡΨΝ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΠΡ/ΜΟΤ
520.000€ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ.
31. ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΨΝ ΥΡΕΑΣΙΨΝ ΤΔΡΟΤΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΑΓΨΓΨΝ ΟΜΒΡΙΨΝ ΣΟ ΔΤΣΙΚΟ ΑΚΡΟ ΠΡ/ΜΟΤ 24.800€
32. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ.
ΤΠΑΡΦΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΝΕΨΗ ΣΟΤ ΠΕΠΑΛΑΙΨΜΕΝΟΤ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ.
33. ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΦΨΡΟΤ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΔΤΣΙΚΟΤ ΑΚΡΟΤ, ΌΝΔΕΗ ΟΔΟΤ
ΚΑΡΝΕΖΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΣΑ, ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΠΛΑΖ
34. ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΘΕΑΣΡΟΤ
«ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΨΡΑΚΗ»
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35. ΑΝΑΠΛΑΗ ΦΨΡΟΤ ΘΕΡΙΝΟΤ
ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ:
ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΦΨΡΟΤ, ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΤΠΑΓΨΓΗ ΣΟ Ν.4178/13 ΠΕΡΙ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΤΘΑΙΡΕΣΨΝ, ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΨΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ,
ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΕΚΜΙΘΨΗ.
ΠΡΟ ΑΜΕΗ Ή ΦΕΔΟΝ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ
1. Κατασκευέ κόμβου Αγ. ΠΫντων-Αρεοπόλεως-Σαξιαρχών, προϋπολογισμού
450.000€
2. Κατασκευέ αγωγών ομβρήων υδΫτων στο Δέμο ΠερΫματος, προϋπολογισμού
700.000€
3. Επεήγουσες εργασήες αποκατΫστασης καθιζέσεων, ρηγματώσεων και
παραμορφώσεων στο χώρο στΫθμευσης των λεωφορεήων του ΟΑΑ στο Δυτικό
Άκρο του Δέμου ΠερΫματος, προϋπολογισμού 355.000€
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΨΝ ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΝ Ε ΔΙΑΚΟΠΗ
ΛΟΓΨ ΕΛΛΕΙΧΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
1. ΔΙΑΝΟΙΞΕΙ ΟΔΨΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΛΟΠΑΣΙΨΝ Ε ΔΙΑΥΟΡΑ
ΗΜΕΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΨ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 318.000€
2. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΣΙΟΛΙΘΗΣΙΚΨΝ ΣΑΠΗΣΨΝ,ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ
ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΟΔΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 170.000€
3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΕΚΣΑΗ ΟΔΟΤ ΥΑΕΘΨΝΣΟ 225.000€
4. ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΨΝ ΟΔΟΤ ΚΟΛΟΚΟΣΡΨΝΗ
ΠΡ/ΜΟΤ 475.000

XL. «Αήτημα δημότη προς την Οικονομικέ Τπηρεσήα του
Δέμου ΠερΫματος»
Ο δημότης αναφάρει πως από το 1996 άως το 2010 εήχε μια καντήνα σε
χώρο του ΟΛΠ, ενώ κατΫ τα άτη 2013 και 2014 μετεγκασταστΫθηκε σε
χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνης ΠερΫματος που ανέκε στον
ΟΛΠ. Ο δημότης ζητΫ από το Δέμο ΠερΫματος να του ανανεώσει την
ΫδειΫ του, καθώς όπως αναφάρει, ο χώρος που του εήχε παραχωρηθεή
από τον ΟΛΠ άχει περιάλθει στο Δέμο.
Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης διαβήβασε το
αήτημα του δημότη, με το οποήο ζητΫ να ενημερωθεή για την
προβλεπόμενη διαδικασήα ανανάωσης της Ϋδειας του καταστέματός
του στο πλαήσιο που ορήζει ο Δέμος ΠερΫματος, προκειμάνου να
εξεταστεή από την Οικονομικέ Τπηρεσήα του Δέμου. Ο δημότης δεν
168

Η λειτουργήα του θεσμού του υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης 2015-2019

καταγγάλλει κΫποια Τπηρεσήα, αλλΫ επιθυμεή να ενημερωθεή για το
πως μπορεή να διεκδικέσει την Ϋδεια. Επομάνως ο υμπαραστΫτης του
Δημότη και της Επιχεήρησης εήναι αναρμόδιος να εξετΫσει σε αυτό το
στΫδιο την ουσήα του αιτέματός του.
Η Προϊσταμάνη του Σμέματος Δημ. Προσόδων και Περιουσήας του
Δέμου ΠερΫματος με άγγραφο που απάστειλε προς τον υμπαραστΫτη
του Δημότη και της Επιχεήρησης, με αρ. πρωτ. 16782/9440 αναφάρει
τα εξές: «ε σχάση με την ανανάωση της Ϋδειας του δημότη, σας
ενημερώνουμε ότι ο χώρος ακόμη δεν άχει περιάλθει στον Δέμο
ΠερΫματος, καθώς όπως γνωρήζετε εήναι χαρακτηρισμάνος ως χερσαήα
λιμενικέ ζώνη. Ακόμη όμως κι όταν γήνει αυτό θα πράπει πρώτα να
ορισθούν με απόφαση Δημοτικού υμβουλήου οι θάσεις υπαήθριου
στΫσιμου εμπορήου, να εγκριθούν από τον ΠεριφερειΫρχη και μετΫ να
κληρωθούν, όπως προβλάπει ο Ν. 4264/2014. Ο Δέμος δεν άχει
δικαιοδοσήα να ανανεώσει Ϋδεια που εξάδωσε Ϋλλη διοικητικέ αρχέ
και Ϋλλωστε η Ϋδεια άχει λέξει. Επομάνως, πρόκειται για άκδοση εκ
νάου Ϋδειας και όχι για ανανάωση».

XLI. «Εισροέ εντός οικοπάδου δημότη όμβριων υδΫτων
προερχόμενων από την ρύση της οδού και σταδιακέ
κατακρέμνιση τμημΫτων εδΫφους»
Η καταγγάλλουσα εήχε υποβΫλει αήτημα προς τη Διεύθυνση Σεχνικών
Τπηρεσιών στο οποήο συγκεκριμάνα αναφάρει: «πως σέμερα εήναι
εμφανάς, κατΫ την κατασκευέ του τμέματος της οδού Κολοκοτρώνη
που συνορεύει με το βορειοανατολικό όριο της ιδιοκτησήας μου, και
παρΫ την ύπαρξη άντονης ανισοσταθμήας μεταξύ των δύο, δεν εήχαν
γήνει οι απαραήτητες ενάργειες προκειμάνου να προστατευθεή η
δεύτερη, και να διασφαλιστεή η λειτουργήα της πρώτης. Σο γεγονός
αυτό εήχε σαν συνάπεια την χρόνια εισροέ εντός του οικοπάδου μου
όμβριων υδΫτων προερχόμενων από τη ρύση της οδού, και τη σταδιακέ
κατακρέμνιση τμημΫτων εδΫφους από την αριστερέ παρειΫ αυτές,
πρΫγμα που μας εήχε οδηγέσει παλαιότερα στην πρόχειρη κατασκευέ
τοιχήου από τσιμεντόλιθους εντός αυτού, σε εσοχέ πολλών μάτρων από
το όριο της ιδιοκτησήας, και σε μικρέ απόσταση από το οήκημα που
βρήσκεται εκεή προκειμάνου αυτό να προστατευθεή. Σα τελευταήα δύο
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χρόνια, και λόγω των άντονων βροχοπτώσεων, παρατηρέθηκε από
μάρους μας εκτεταμάνη ζημιΫ στο προαναφερθάν τοιχήο, η οποήα
σταδιακΫ κατάληξε σε μερικέ καταστροφέ αυτού, αλλΫ ταυτόχρονα
και άντονα σημΫδια υγρασήας στο εσωτερικό των οικιών μας (ισογεήου
και Α’ ορόφου). Ψς εκ τούτου, και προκειμάνου να διασφαλιστεή η
προστασήα του κτήσματος και των ενοήκων του προχωρέσαμε σε
απομΫκρυνση των εδαφών που εήχαν κατακρημνιστεή εντός του
οικοπάδου, καθώς και σε ολικέ καθαήρεση του προαναφερθάν τοιχήου
με σκοπό την επιδιόρθωση της εν λόγω κατΫστασης. Με την
απομΫκρυνση αυτέ άγινε εμφανάς ότι όχι μόνο δεν εήχαν ληφθεή τα
απαραήτητα μάτρα για την προστασήα του οικοπάδου από την άντονη
ρύση της οδού, η οποήα θα αποχάτευε -όπως και άγινε- εντός αυτού
όμβρια ύδατα και λοιπΫ υλικΫ, αλλΫ δεν άχει καν κατασκευαστεή
τοιχήο αντιστέριξης του πρανούς της εν λόγω οδού, με αποτάλεσμα να
θάτει σε κήνδυνο το κτήσμα που βρήσκεται εντός του οικοπάδου μου και
εμΫς τους διαμάνοντες σε αυτό. Με βΫσει τα παραπΫνω αιτούμαι, όπως
προβεήτε Ϋμεσα σε όλες τις απαραήτητες ενάργειες προκειμάνου να
διασφαλιστεή η ιδιοκτησήα μου, και οι διαμάνοντες εντός αυτές, άναντι
κΫθε κινδύνου και βλΫβης που μπορεή να προκύψει από την εν λόγω
κατΫσταση».
Η καταγγάλλουσα ισχυρήστηκε πως δεν άχει δοθεή καμήα απΫντηση
από την Σεχνικέ Τπηρεσήα στην αήτησέ της σχετικΫ με την
κατασκευέ έ μη τοιχήου αντιστέριξης του πρανούς στην οικήα της.
Εξαιτήας της σοβαρότητας της κατΫστασης, η Διεύθυνση Σεχνικών
Τπηρεσιών κλέθηκε από τον υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης να απαντέσει στο κατΫ πόσον εξάτασε το αήτημα της κι
αν σκοπεύει να προχωρέσει στις απαραήτητες ενάργειες προστασήας
του οικοπάδου από τα όμβρια ύδατα με την κατασκευέ τοιχήου
αντιστέριξης. Ο υμπαραστΫτης του Δημότη και της Επιχεήρησης
επισύναψε δύο φωτογραφήες για να καταδεήξει το μάγεθος του
προβλέματος.
ε απΫντηση του με αρ. πρωτ. 16907/9496 εγγρΫφου του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης ο Διευθυντές της
Σεχνικές Τπηρεσήας απάστειλε άγγραφο με αρ. πρωτ. 18290/10251 στο
οποήο εκθάτει την Ϋποψη της υπηρεσήας σχετικΫ με την καταγγελήα.
υγκεκριμάνα, ο κ. Φατζηιωαννήδης αναφάρει πως από την πρώτη
στιγμέ η υπηρεσήα εήναι σε συνεχέ επικοινωνήα με τον υιό της
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καταγγάλλουσας, γι’ αυτό τον λόγο δεν δόθηκε γραπτέ απΫντηση στο
αήτημΫ της. Επιπλάον, άχει πραγματοποιηθεή αυτοψήα από κλιμΫκιο
μηχανικών στην περιοχέ, όπου διαπιστώθηκε ότι στην εν λόγω
ιδιοκτησήα εήχαν πραγματοποιηθεή χωματουργικάς εργασήες από τον
ιδιοκτέτη και εήχαν εναποτεθεή τα προϊόντα εκσκαφές επή της οδού
και σε κοινόχρηστο χώρο. Ο κ. Φατζηιωαννήδης σημειώνει πως οι
εργασήες άγιναν χωρής την απαιτούμενη Ϋδεια και χωρής την
ενημάρωση της Σεχνικές Τπηρεσήας. Οι παραπΫνω εργασήες μαζή με
το γεγονός πως η εν λόγω οδός δεν άχει οριστικΫ διαμορφωθεή
(οριζοντιογραφικΫ και υψομετρικΫ), άχουν σαν αποτάλεσμα την
εισροέ όμβριων υδΫτων στην ιδιοκτησήα. Επιπρόσθετα, ο κ.
Φατζηιωαννήδης αναφάρει πως εήναι γνωστέ η οικονομικέ κατΫσταση
του Δέμου μας και η αδυναμήα του για τη χρηματοδότηση πολλών
αναγκαήων άργων υποδομές σε όλη του την άκταση. Παρ’ όλα αυτΫ και
στο πλαήσιο των δυνατοτέτων του, επισέμανε πως γήνεται προσπΫθεια
για τη χρηματοδότηση τεχνικού άργου που θα δώσει λύση στο
πρόβλημα που άχει δημιουργηθεή. ΣελικΫ, το άργο πραγματοποιέθηκε
και η καταγγάλλουσα εξάφρασε τις ευχαριστήες της στο Δέμο
ΠερΫματος για την ανταπόκριση.

XLII. «Καταγγελήα προς την Σεχνικέ Τπηρεσήα σχετικΫ
με Ϋδεια εκτάλεσης εργασιών»
Παρατήθεται αυτούσια η διαμεσολΫβηση του υμπαραστΫτη του
Δημότη και της Επιχεήρησης προς την αρμόδια υπηρεσήα.
Α. To Αήτημα του δημότη προς την Διεύθυνση Τπηρεσήας Δόμησης και
Γενικού χεδιασμού Πόλης του Δέμου ΠειραιΫ:
1. Ο δημότης, στις 8/9/2016, ζέτησε από την Διεύθυνση Τπηρεσήας
Δόμησης και Γενικού χεδιασμού Πόλης του Δέμου ΠειραιΫ να
ενημερωθεή εΫν στην οικοδομέ ιδιοκτησήας [...] Μ. ΑλεξΫνδρου και
Αχιλλάως), άχει εκδοθεή Ϋδεια κατΫληψης (χρέσης) πεζοδρομήου,
καθώς άχουν τοποθετηθεή οικοδομικΫ υλικΫ άμπροσθεν την
οικοδομές.
Β. Η απΫντηση της Διεύθυνσης Τπηρεσήας Δόμησης και Γενικού
χεδιασμού Πόλης του Δέμου ΠειραιΫ:
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2. Ο Διευθυντές της Διεύθυνση Τπηρεσήας Δόμησης και Γενικού
χεδιασμού Πόλης του Δέμου ΠειραιΫ κ. ΑναστασιΫδης Δημέτριος,
διαβήβασε με άγγραφό του στις 9/9/2016 (αρ. πρωτ. Π.9470) την αήτηση
του δημότη στη Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών του Δέμου
ΠερΫματος, ώστε να προβεή στις αρμοδιότητάς της.
Γ. Σo αήτημα του δημότη προς το Σμέμα Δημοτικών Προσόδων και
Περιουσήας του Δέμου ΠερΫματος:
3. Ο δημότης ζέτησε από το Σμέμα Δημοτικών Προσόδων και
Περιουσήας στις 12/10/2016 να ενημερωθεή εΫν άχει εκδοθεή Ϋδεια
κατΫληψης πεζοδρομήου στην εν λόγω οικοδομέ, τονήζοντας πως η
προϊσταμάνη του Σμέματος Μελετών του Δέμου ΠερΫματος, κα
Φατζηγεωργήου Ανδρούλλα άχει διενεργέσει από τις 4/10/2016
αυτοψήα επή των οδών Μ. ΑλεξΫνδρου 56 και Αχιλλάως, όπου
διαπιστώθηκε πως άχει κλειστεή σε όλο το μέκος (και στις δύο οδούς),
με φύλλα κυματοειδούς λαμαρήνας που στην κορυφέ τους άχει
τοποθετηθεή πλάγμα, με αποτάλεσμα να μην εήναι δυνατέ η χρέση του
πεζοδρομήου από πολήτες που δεν άχουν πρόσβαση στο χώρο του
οικοπάδου, επή του οποήου αναγεήρεται η οικοδομέ.
Δ. Η διαβήβαση της αήτησης του Δημότη από το Δέμο ΠερΫματος στο
Αστυνομικό Σμέμα της πόλης:
4. Η προϊσταμάνη του Σμέματος Δημοτικών Προσόδων και Περιουσήας
του Δέμου ΠερΫματος, διαβήβασε την αήτηση του δημότη στο
Αστυνομικό Σμέμα της πόλης (αρ. πρωτ. 18747/10575 10-10-2016),
ενημερώνοντας παρΫλληλα πως από την υπηρεσήα της δεν άχει
εκδοθεή καμήα Ϋδεια κατΫληψης πεζοδρομήου για την οικοδομέ επή
των οδών Μ. ΑλεξΫνδρου 56 και Αχιλλάως, ιδιοκτησήας[...]. Επιπλάον,
ζέτησε τον επιτόπιο άλεγχο προκειμάνου η υπηρεσήα να προβεή στις
προβλεπόμενες από το νόμο ενάργειες, καθόσον για την επιβολέ
τάλους κοινοχρέστων χώρων έ και προστήμου, απαιτεήται από τη
χρησιμοποήηση του χώρου αυτού να αναιρεήται ο κοινόχρηστος
χαρακτέρας του έ να περιορήζεται η πΫσης φύσεως ακώλυτη χρέση
τούτου από το κοινό, όπως τούτο συμβαήνει στην περήπτωση
τοποθάτησης διΫφορων αντικειμάνων (π.χ. υλικΫ οικοδομών).
Ε. Τποβολέ Έκθεσης Αρχές του Αστυνομικού Σμέματος ΠερΫματος:
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5. ε άλεγχο που διενεργέθηκε από αστυνομικούς του Α.Σ.
ΠερΫματος, την 12:00 ώρα της 12/10/2016, σε οικοδομέ ιδιοκτησήας
του [...] και επιβλάποντα εργολΫβου και υπεύθυνου μηχανικού[...],
στη συμβολέ των οδών Μ. ΑλεξΫνδρου και Αχιλλάως στο Πάραμα,
διαπιστώθηκε να άχουν τοποθετηθεή οικοδομικΫ υλικΫ άμπροσθεν της
οικοδομές. υγκεκριμάνα, επή της οδού Μ. ΑλεξΫνδρου εήχαν
τοποθετηθεή άξι (6) σιδηροπΫσσαλοι ύψους 1,8 μάτρου περήπου και
πάντε (5) λαμαρήνες ήδιου ύψους, καταλαμβΫνοντας 15 μάτρα περήπου
πεζοδρόμιο πλΫτους 1 μάτρου περήπου και οδόστρωμα πλΫτους 0,5
μάτρων περήπου, ενώ επή της οδού Αχιλλάως εήχαν τοποθετηθεή οχτώ
(8) σιδηροπΫσσαλοι ύψους 1,8 μάτρου περήπου, με 4 λαμαρήνες ήδιου
ύψους καταλαμβΫνοντας 13 μάτρα πεζοδρόμιο πλΫτους 1 μάτρου
περήπου και οδόστρωμα πλΫτους 0,5 μάτρων, Ϋνευ Ϋδειας αρμόδιας
αρχές. Επιπλάον, πΫνω από τις λαμαρήνες υπέρχε αγκαθωτό
συρματόπλεγμα 0,4 μάτρων, καθιστώντας άτσι επικήνδυνη τη διάλευση
τόσο των διερχόμενων πεζών, όσο και των οχημΫτων. Σο άγγραφο
υπογρΫφει ο Διοικητές κ. Κώτσης Αλάξανδρος, Τπαστυνόμος Β’.
Σ. Άδεια εκτάλεσης εργασιών της Σεχνικές Τπηρεσήας στον
ιδιοκτέτη [...]
6. Η Σεχνικέ Τπηρεσήα του Δέμου ΠερΫματος χορέγησε στις
12/9/2016 Ϋδεια εκτάλεσης εργασιών στον [...] (αρ.πρωτ.
16437/9249/12-9-2016) για την κατασκευέ πεζόδρομου στη συμβολέ
των οδών Μ. ΑλεξΫνδρου και Αχιλλάως στο Πάραμα. Η Ϋδεια διάπεται
από τους παρακΫτω όρους, που η παραβήαση οποιουδέποτε από αυτούς
συνεπΫγεται την ακύρωσέ της:
Α. Πριν από την άναρξη των εργασιών θα ειδοποιεήται η Σεχνικέ
Τπηρεσήα και απαραήτητα κατΫ τις εργασήες αποκατΫστασης θα
παρήσταται τεχνικός του Δέμου.
Β. Σα προς τοποθάτηση υλικΫ θα πράπει να εήναι σύμφωνα με τις
εθνικάς προδιαγραφάς.
Γ. Η εκτάλεση των εργασιών θα γήνει άτσι ώστε να μην προξενηθούν
βλΫβες στις τυχόν υπΫρχουσες υπόγειες εγκαταστΫσεις ιδιωτών και
οργανισμών κοινές ωφελεήας.
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Δ. Ο εκτελών την εργασήα θα πΫρει όλα τα σωστΫ και κατΫλληλα μάτρα
(εμπόδια, φωτισμός ασφαλεήας κλπ), για την αποφυγέ ατυχημΫτων
κατΫ την ημάρα και νύκτα για τα οποήα θα φάρει ακάραια την ευθύνη.
Ε. Να μην διακόψει καθόλου την κυκλοφορήα.
Σ. Η παρούσα Ϋδεια δεν αποτελεή Ϋδεια κυκλοφοριακές μελάτης έ
μελάτης εργοταξιακές σέμανσης λόγω κατΫληψης οδοστρώματος, η
οποήα θα πράπει να εκδοθεή από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσήα
(σύμφωνα με το Ϋρθρο 52 του ΚΟΚ).
Η προβλεπόμενη ημερομηνήα άναρξης των εργασιών εήναι η 13/9/2016
και η λέξη τους το αργότερο στις 13/11/2016.
7. Σο άγγραφο του Αστυνομικού Σμέματος ΠερΫματος (αρ.πρωτ.
1020/2829/1-α, 17/10/2016) επισημαήνει πως κατόπιν του ελάγχου που
διενέργησε, η οικοδομέ ιδιοκτησήας [....] και επιβλάποντα εργολΫβου
και υπεύθυνου μηχανικού[....], στη συμβολέ των οδών Μ. ΑλεξΫνδρου
και Αχιλλάως στο Πάραμα, λειτουργεή χωρής Ϋδεια και μΫλιστα οι
εργασήες καθιστούν επικήνδυνη τη διάλευση τόσο των πεζών όσο και
των οχημΫτων.
8. ΠαρΫλληλα, σύμφωνα με την άκθεση αυτοψήας που διενεργέθηκε
από το Σμέμα Μελετών (αρ. πρωτ. 19066/10778/13-10-2016),
διαπιστώθηκε πως άχει κλειστεή ο δρόμος σε όλο το μέκος (και στις
δύο οδούς), με φύλλα κυματοειδούς λαμαρήνας που στην κορυφέ τους
άχει τοποθετηθεή πλάγμα, με αποτάλεσμα να μην εήναι δυνατέ η
χρέση του πεζοδρομήου από πολήτες που δεν άχουν πρόσβαση στο χώρο
του οικοπάδου, επή του οποήου αναγεήρεται η οικοδομέ.
9. Επιπλάον, το Σμέμα Δημοτικών Προσόδων
Δέμου ΠερΫματος, σε άγγραφό του με αρ.
ενημερώνει πως από την υπηρεσήα της δεν άχει
κατΫληψης πεζοδρομήου για την οικοδομέ
ΑλεξΫνδρου 56 και Αχιλλάως, ιδιοκτησήας[....].

και Περιουσήας του
πρωτ. 18747/10575
εκδοθεή καμήα Ϋδεια
επή των οδών Μ.

10. Δεδομάνου του γεγονότος πως τόσο οι πολήτες όσο και τα οχέματα
δεν άχουν πρόσβαση στο χώρο και επιπρόσθετα η πρόσβασέ τους λόγω
των εργασιών κρήνεται επικήνδυνη, παρακαλώ να προβεήτε στην
Ϋσκηση των αρμοδιοτέτων σας για την ακύρωση της αδεήας που
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εκδόθηκε στις 12/9/2016 από την Σεχνικέ Τπηρεσήα, καθώς
παραβιΫζει τους ανωτάρων όρους της εκδόσεώς της. Επήσης, να
ενημερώσετε το Γραφεήο του υμπαραστΫτη του Δημότη και της
Επιχεήρησης εΫν πριν από την άναρξη των εργασιών ειδοποιούνταν η
Σεχνικέ Τπηρεσήα και εΫν κατΫ τις εργασήες αποκατΫστασης
βρισκόταν τεχνικός του Δέμου. Εντύπωση προκαλεή το γεγονός πως ο
άλεγχος της αστυνομήας (17/10/2016) διαπήστωσε πως οι εργασήες
γήνονταν χωρής Ϋδεια, ενώ έδη από τις 12/9/2016 η Σεχνικέ Τπηρεσήα
εήχε προβεή στην άκδοση Ϋδειας εκτάλεσης εργασιών.

XLIII. «Ενημάρωση δημοτών για τις δρΫσεις της
Κοινωνικές Τπηρεσήας»
Η Κοινωνικέ Τπηρεσήα του Δέμου ΠερΫματος αποτελεήται από 2
τμέματα με 12 μόνιμους εργαζόμενους. Σο Σμέμα Κοινωνικές
Πολιτικές, Προστασήας & Προαγωγές Τγεήας Πρόνοιας & Ισότητας,
καθώς και το Σμέμα ΚΑΠΗ με 4 δομάς.
Σα προγρΫμματα και οι δρΫσεις που υλοποιούνται στις κοινωνικάς
δομάς εήναι: -Σο Κάντρο Κοινότητας με 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς
και στόχο τη διασύνδεση των ωφελούμενων με όλες τις Κοινωνικάς
Δομάς. Έχουν Εξυπηρετηθεή 1200 προσελεύσεις και κΫποιοι άχουν
εξυπηρετηθεή περισσότερες από μια φοράς. -Σο Κ.Ε.Α. με 1063 αριθμό
νοικοκυριών & 2042 εγκεκριμάνες αιτέσεις μελών για το 2018, ενώ
στο πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκήνησε τον ΥεβρουΫριο του 2017 οι
δικαιούχοι έταν 513 νοικοκυριΫ με 1113 δικαιούχους. -Σο πρόγραμμα
Επισιτιστικές & Βασικές Τλικές υνδρομές (ΣΕΒΑ), το οποήο
ξεκήνησε τον Ιούλιο του 2016 και στην Κοινωνικέ Τπηρεσήα του
Δέμου και από το οποήο άχουν εξυπηρετηθεή 966 νοικοκυριΫ με
ενεργάς αιτέσεις. -Σο κοινωνικό Παντοπωλεήο με μηνιαήες διανομάς
και ενταγμάνα 220 νοικοκυριΫ. Οι ανανεώσεις των αιτέσεων γήνονται
κΫθε εξΫμηνο.
ΠαρΫλληλα, ολοκληρώθηκε Διαγωνισμός για προμέθειες 267.000€ σε
τρόφιμα, σχολικΫ εήδη και μάσα ατομικές υγιεινές. Διατάθηκαν, το
2018, τόνοι φράσκων ψαριών, κράατος, φρούτων και λαχανικών σε
πΫνω από 600 δικαιούχους σε συνεργασήα με το Τπουργεήο Αγροτικές
ΑνΫπτυξης. Ελέφθησαν ΑποφΫσεις για ΔωρεΫν Υαρμακευτικέ
Περήθαλψη σε ΑνασφΫλιστους: σύμφωνα με το μητρώο της ΗΔΙΚΑ
εήναι καταχωρημάνοι 444 δικαιούχοι από 10 ειδικάς κατηγορήες, ενώ
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τα ανασφΫλιστα και Ϋπορα Ϋτομα που δεν εντΫσσονται στις ειδικάς
κατηγορήες δικαιούνται δωρεΫν ιατρικέ και φαρμακευτικέ περήθαλψη
με την επήδειξη του ΑΜΚΑ.
Εδόθησαν βεβαιώσεις για κΫλυψη εξόδων ταφές απόρων και
ανασφΫλιστων πολιτών καθώς και για συμμετοχέ σε επισιτιστικΫ
προγρΫμματα, πιστοποιητικΫ οικονομικές αδυναμήας, βεβαιώσεις
αστεγήας, κτλ. Η κοινωνικέ Τπηρεσήα του Δέμου πραγματοποιεή
άρευνες κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών για θάματα ανηλήκων,
αλλΫ και ενηλήκων με ψυχικΫ νοσέματα. Τπέρξε άνταξη στο
κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ και ΕΤΔΑΠ και διακανονισμός οφειλών.
Τλοποιέθηκαν παρεμβΫσεις για ΙατρικΫ Ραντεβού/ παραπομπάς σε
κλινικάς δομάς ψυχικές υγεήας. Φορηγέθηκαν βεβαιώσεις κοινωνικές
άρευνας για εισαγωγάς σε κλινικάς του ΕΟΠΠΤ και διευθετέσεις
φακάλων, αντιμετώπιση προβλημΫτων αστάγων (1200 προσελεύσεις).
Τπέρξε συνεργασήα με το ΘριΫσιο Γενικό Νοσοκομεήο Ελευσήνας για
πραγματοποήηση εθελοντικές αιμοδοσήας, ιατρικάς και προληπτικάς
ΕξετΫσεις (Κάντρο μΫνας και παιδιού, Κινητέ μονΫδα Μαστογραφήας
της Ε.Α.Ε., δωρεΫν πιρομάτρηση στο Δέμο ΠερΫματος σε συνεργασήα
με την Κινητέ Πνευμονολογικέ ΜονΫδα της Ελληνικές
Πνευμονολογικές Εταιρεήας, λειτουργήα Δημοτικές Ιματιοθέκης για
κΫλυψη αναγκών σε ρουχισμό των απόρων κατοήκων της πόλης μας.
Πραγματοποιεήται παρακολούθηση και σταθερέ συνεργασήα με
οικογάνειες ανηλήκων κατόπιν εισαγγελικών εντολών καθώς και
εισαγγελικάς εντολάς που αφορούν κυρήως ενέλικα Ϋτομα με
προβλέματα ψυχικές υγεήας. Τπέρχε πρόγραμμα για ζεστό Γεύμα στα
χολεήα της πρωτοβΫθμιας εκπαήδευσης, συμμετοχέ στο πρόγραμμα
Ένδειας για την αντιμετώπιση άκτακτης και σοβαρές ανΫγκης των
ανθρώπων στο Δέμο ΠερΫματος, προγραμματικέ ύμβαση με την
Περιφάρεια Αττικές ύψους 500.000€ για 3 δρΫσεις: Κοινωνικό
Παντοπωλεήο,
υσσήτιο,
Λειτουργήα
Παιδικού
ταθμού.
υγκροτέθηκε επιτροπέ με βΫση το Ϋρθρο 39 του ν. 4508/2017 για
την επανασύνδεση παροχών ρεύματος κι άχουν εγκριθεή 21
νοικοκυριΫ με ποσό απαλλαγές τους κατΫ 80.000€, καθώς και παροχέ
δωρεΫν διαγνωστικών εξετΫσεων σε Ϋπορους ανασφΫλιστους κατοήκους
του Δέμου.
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XLIV. Δέλωση ακινέτων και διακοπέ ηλεκτροδότησης
Εξαιτήας πλέθους αναφορών, υπέρξε ενημάρωση του υμπαραστΫτη
του Δημότη και της Επιχεήρησης για όσους άχουν οφειλάς -σε σχάση
με δημοτικΫ τάλη ακινέτων που άχουν διακόψει την ηλεκτροδότησηώστε να προσάλθουν στην αρμόδια υπηρεσήα των δέμων τους.
Ειδικότερα, άως τις 19/1/2019 κατ’ εφαρμογέ του Ϋρθρου 222 του
Ν.4555/2018 οι πολήτες άπρεπε να υποβΫλλουν υπεύθυνη δέλωση για
τη μη ηλεκτροδότηση και τη μη χρέση του ακινέτου τους,
προσκομήζοντας βεβαήωση του αρμόδιου Διαχειριστέ Δικτύου (Δ.Ε.Η.
κ.λ.π.) για τη διακοπέ της ηλεκτροδότησης. ΜετΫ την παράλευση της
προαναφερθεήσας ημερομηνήας, δεν θα υπέρχε πλάον η δυνατότητα
αναδρομικές
απαλλαγές
των
Σελών
Καθαριότητας
και
Ηλεκτροφωτισμού.
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Επήλογος
Θα έθελα να ευχαριστέσω τις υπηρεσήες του Δέμου ΠερΫματος
για τη συνεργασήα και την υποστέριξέ τους καθ’ όλο το διΫστημα
της λειτουργήας του θεσμού στην πόλη. Μήα συνεργασήα που
αποτελεή αναγκαήο παρΫγοντα για τη βάλτιστη δυνατέ
εξυπηράτηση των πολιτών του Δέμου μας. Σο Γραφεήο του
υμπαραστΫτη του Δημότη και της Επιχεήρησης εήχε ως στόχο
την εξΫλειψη της κακοδιοήκησης και τη βελτήωση των σχάσεων
διοήκησης-διοικουμάνου, με απώτερο στόχο αφ’ ενός μεν η
διοήκηση να κερδήσει το χαμάνο σεβασμό και την εμπιστοσύνη
των πολιτών και αφ’ ετάρου οι πολήτες να βρήσκουν σε αυτέν τη
λύση και όχι την πηγέ των προβλημΫτων τους.
Έχω την πεποήθηση πως όλοι όσοι υπηρετούμε το θεσμό, την
πρώτη και μοναδικέ αιρετέ ανεξΫρτητη αρχέ στο πλαήσιο της
Σοπικές Αυτοδιοήκησης, αντιμετωπήζουμε με αήσθημα ευθύνης
την κακοδιοήκηση εν τη γενάσει της. Η εμβΫθυνση της
δημοκρατήας απαιτεή την περαιτάρω ενήσχυση του Δημοτικού και
Περιφερειακού υμπαραστΫτη, ιδιαήτερα σε εποχάς βαθιΫς
οικονομικές και κοινωνικές κρήσης, όπου οι πλάον αδύναμοι
συμπολήτες μας χρειΫζονται θεσμούς που θα διασφαλήζουν τα
κατοχυρωμάνα τους δικαιώματα. Η εμπειρήα που καταγρΫφηκε,
ήσως οδηγέσει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμού
Διαμεσολαβητέ Ϋκρως απαραήτητου για την προΫσπιση της
νομιμότητας, της διαφΫνειας και της ορθές διοικητικές
συμπεριφορΫς.

178

