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Άρθρο 77 παρ. 3 ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και
επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου και
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων.

Από τις δραστηριότητες αυτού του μήνα:
Ο μήνας Δεκέμβριος του έτους 2013, ήταν για την

*Καταγγελία για επιβολή προστίμου για ανακριβή δήλωση

υπηρεσία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της

τετραγωνικών μέτρων για δημοτικά τέλη. Το γραφείο

Επιχείρησης, μήνας απολογισμού. Έγιναν συσκέψεις

εσόδων έλαβε την καταγγελία και απάντησε, πλην όμως το

και συζητήσεις

θέμα ερευνάται, λόγω ενστάσεων του καταγγέλλοντος.

με τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο

Λαμπάκη, για το μέλλον του θεσμού και την

*Καταγγελία για ξήλωμα πινακίδων στάθμευσης ΑΜΕΑ, και

περαιτέρω ενίσχυσή του, ενώ τον πληροφόρησα για

άμεση απάντηση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του

την δραστηριότητα του Γραφείου του έτους 2013.

Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα του Γραφείου

Ήταν πασιφανές ότι η κατάργηση της δημοτικής

Συγκοινωνιακών Θεμάτων, για την αποκατάσταση της

αστυνομίας από το Σεπτέμβριο του 2013, επέφερε

ζημιάς.

προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου. Η άποψή

*Ανακοίνωση για το ρόλο του θεσμού που αναρτήθηκε στις

μου ήταν ότι η δημοτική αστυνομία όχι μόνο δεν

20.12.2013

έπρεπε να καταργηθεί αλλά και να ενισχυθεί το

http://www.alexpolisonline.com/2013/12/blog-post_20.html

στον

ιστότοπο

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της καθώς εκτελούσε
αρμοδιότητες που δύσκολα θα αναπληρωθούν.

Τον μήνα Δεκέμβριο αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου, τα πορίσματα - απαντήσεις στις σημαντικότερες υποθέσεις που
απασχόλησαν την υπηρεσία. Συγκεκριμένα κοινοποιήθηκαν αρμοδίως απαντήσεις με θέματα: 1.Πρόστιμα αυθαιρέτων
κατασκευών σε οικοδομή, 2.Διενέργεια αυτοψίας και χορήγηση βεβαίωσης από την Δ/νση Δόμησης, 3.Αυθαίρετη κατασκευή
κλίμακας, 4.Διαδικασία έκδοσης αδειών για χρήση κοινόχρηστου χώρου και επιβολή προστίμων αυθαίρετης κατάληψης,
5.Πρόστιμο για αυθαίρετη κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο (προστέγασμα), 6.Έγκριση από δημοτικό συμβούλιο δικαστικού
συμβιβασμού για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου. Στην πρώτη περίπτωση η υπηρεσία διενήργησε όπως της επέβαλλε ο νόμος.
Στη δεύτερη ακολουθήθηκε η προτροπή μου προς διενέργεια αυτοψίας και χορήγησης πιστοποιητικού με τους όρους του νόμου,
η τρίτη, τέταρτη και πέμπτη περίπτωση εκκρεμούν μετά την κοινοποίηση των απόψεών μου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ και
στην έκτη περίπτωση ακολουθήθηκε η γνώμη μου.
Αρθρογραφία:
«Η

οικοδόμηση

μίας

νέας

σχέσης»,

1.12.2013,

(http://www.alexpolisonline.com/2013/12/i-oikodomisi-mias-neas-

sxesis.html και https://www.facebook.com/LocalOmbudsnetwork)
«Πως χρειαζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα», 10.12.2013, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
(http://www.alexpolisonline.com/2013/12/pos-xreiazomaste-ta-anthropina-dikaiomata.html).

