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Α. Εισαγωγή
Το έτος 2015 ήταν η δεύτερη χρονιά
λειτουργίας

του

θεσμού

του

Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, για τη δημοτική περίοδο
που ξεκίνησε το 2014 στον Δήμο
Αλεξανδρούπολης.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ήταν
από

τους

πρώτους

Δήμους

στην

Ελλάδα που προκήρυξε άμεσα και
κάλυψε την θέση του Συμπαραστάτη
του Δημότη και της Επιχείρησης, και
στις δύο δημοτικές περιόδους υπό την
ισχύ

του

καθεστώτος,

νέου

νομοθετικού

όπως

δηλαδή

προβλέπεται στο άρ. 77 ν. 3852/2010
(«Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
Ο νέος θεσμός πανελλαδικά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, ωστόσο η συνεχής
εργασία των εν ενεργεία Συμπαραστατών (Περιφερειακών και Δημοτικών) και η
συνένωση αυτών με την μορφή του Δικτύου Συμπαραστατών, φαίνεται πως
κατέστησε εφικτή την αντιμετώπισή τους. Όπως βεβαίως είναι εφικτή και η
περαιτέρω ενίσχυση και εμπέδωση του θεσμού, από τις αυτοδιοικητικές οντότητες.
Φυσικά ο θεσμός δεν λειτουργεί σ’ ένα πλαίσιο που είναι εκτός της πολιτικής
πραγματικότητας. Είναι επόμενο λοιπόν να επηρεάζεται απ’ αυτήν. Η χρονιά του
2015 ήταν γεμάτη από εντάσεις και συγκρουσιακές καταστάσεις που επηρέασαν
αφενός το κοινωνικό τοπίο και αφετέρου την άσκηση της διοίκησης σε όλες της τις
μορφές. Η αυτοδιοίκηση συνεχίζει να δοκιμάζεται από τη συνεχόμενη κρίση,
ανεξάρτητα από τις επιλογές των δημοτικών αρχών που σε αρκετές περιπτώσεις δεν
την βοηθούν. Είναι πλέον φανερή η έλλειψη προσωπικού σε νευραλγικούς τομείς, οι
οποίοι εξυπηρετούνται με προσωπικό ολιγόμηνων συμβάσεων, πράγμα που σημαίνει
αδυναμία χάραξης ενός σχεδιασμού προς όφελος των πόλεων, προς όφελος των
δημοτών.

Το αποτύπωμα αυτής της έντασης φαίνεται από το περιεχόμενο των υποθέσεων,
όπως θα αναλυθούν παρακάτω. Επίσης φαίνεται από τον τρόπο που οι δημότες,
πολίτες, διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η καχυποψία κατά των δημοτικών
υπηρεσιών, αλλοιώνει πολλές φορές την ουσία του αιτήματος και δυσκολεύει την
συνεργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης.
Παρά τις αντιξοότητες που επιφέρει η κοινωνική δυσθυμία στην εργασία του
δημοτικού διαμεσολαβητή, ο θεσμός έχει αποδείξει πόσο σημαντικός είναι, για την
κατοχύρωση δικαιωμάτων των δημοτών και κυρίως για την πρακτική τους
υλοποίηση.
Οι μέχρι τώρα δημοσιευμένες ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, αποδεικνύουν του
λόγου το αληθές.
Στις παρακάτω σελίδες λοιπόν καταγράφονται οι καταγγελίες των δημοτών και
οι εισηγήσεις μου στις επιμέρους υποθέσεις. Καταγράφονται επίσης οι γενικές
δραστηριότητες που έλαβαν χώρα για το έτος 2015 και οι ειδικές προτάσεις του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Μία άλλη παράμετρος, η οποία πολλές φορές δεν έχει εμφανή ρόλο, αλλά είναι
πάρα πολύ σημαντική για ην επίλυση των καθημερινών και μικρών προβλημάτων
των δημοτών, είναι η δυνατότητα άμεσης και προφορικής επέμβασης. Η άμεση
συνδρομή στις υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα τριβής, ανοίγει τον δρόμο για την
ομαλή επίλυση ενός ζητήματος πριν καν αυτό εξελιχθεί σε διαφορά.
Τα δύο τελευταία έτη, διαφάνηκε ότι οι δημότες αρχίζουν σιγά σιγά να
εμπεδώνουν τον θεσμό και την λειτουργία ή τις αρμοδιότητές του. Αποτέλεσμα ήταν
ο περιορισμός των αιτημάτων που αφορούσαν άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή
τραπεζικούς οργανισμούς.
Βέβαια η αναζήτηση άμεσης συνδρομής και συμπαράστασης σ’ αυτούς τους
τομείς δεν έπαψε να υφίσταται. Και αυτό είναι δείγμα ότι οι πολίτες στρέφονται και
σε άλλους τρόπους επίλυσης των διαφορών, πέρα από τους παραδοσιακούς
δικονομικούς, που έχουν αποδειχθεί χρονοβόροι και μη προσεγγίσιμοι πλέον
οικονομικά λόγω της διαρκούς οικονομικής κρίσης.
Ίσως αυτό να αποτελούσε μία σκέψη για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του
Συμπαραστάτη εκτός των δημοτικών υπηρεσιών, αφού βέβαια προηγηθεί η σχετική
οργάνωση και ενδυνάμωση του θεσμού.
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Πρέπει επίσης να επισημανθεί η αποδοτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του
Δήμου, που παρά τις γενικές διαφωνίες το κλίμα στο οποίο εντάσσεται η διαφορά
είναι πάντα αυτό που θα ευνοήσει την επίλυσή της.
Η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σε αυτό το
πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως διαμεσολαβητική και όχι δικαιοδοτική ή καταγγελτική. Ο
Συμπαραστάτης δέχεται τις καταγγελίες των δημοτών, και υποδεικνύει κάθε φορά τι
μπορεί να γίνει ώστε να αποφεύγεται αυτό που ο νόμος ονομάζει «κακοδιοίκηση». Το
νομοθετικό πλαίσιο βέβαια αποτελεί το άκρο όριο, εντός του οποίου κινείται η
διαμεσολαβητική λειτουργία του Συμπαραστάτη. Γι’ αυτό και ο θεσμός της
Διαμεσολάβησης στην Αυτοδιοίκηση, είναι εκ προοιμίου ενταγμένος σε αρκετά
στενά όρια που δεν επιτρέπουν ευρεία αποδοχή απόψεων, οι οποίες δεν βρίσκουν
έρεισμα στις νομοθετικές διατάξεις, είτε από την πλευρά των δημοτών, είτε από την
πλευρά των υπηρεσιών.
Η διαμεσολαβητική λειτουργία του θεσμού δεν σημαίνει ότι θα αποφεύγεται ο
έλεγχος των πράξεων οι οποίες ως οριστικές θίγουν δικαιώματα δημοτών. Αυτή η
κατηγορία υποθέσεων και η διαδικασία ελέγχου έχουν οδηγήσει σε αρκετές τριβές με
τις υπηρεσίες του Δήμου, γι’ αυτό και ο όρος «διαμεσολάβηση» στο γράμμα του
νόμου, καθώς αναφέρεται σε λειτουργία νομικού προσώπου επιφορτισμένου με τη
χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων που εξυπηρετούν το τοπικό συμφέρον, δεν
μπορεί να ληφθεί με την έννοια που του αποδίδεται στις ιδιωτικές διαφορές.
Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το
όργανο που έχει επιλέξει τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
Με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων πραγματοποιείται η
λογοδοσία του θεσμού τόσο προς τους αιρετούς οι οποίοι εξέλεγξαν τον φορέα, αλλά
και προς στους δημότες οι οποίοι εμπιστεύθηκαν τις υποθέσεις τους στο Γραφείο του
Συμπαραστάτη.
Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση της εμπειρίας του θεσμού είναι αυτονόητο
ότι δημιουργεί προηγούμενα υποθέσεων, τα οποία θα χρησιμεύουν ως οδηγοί για την
επίλυση ίδιων ή συναφών προβλημάτων, ευνοώντας ταυτόχρονα τον διάλογο και την
κριτική.
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Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, οφείλω να τονίσω ότι για ένα ακόμη έτος η
λειτουργία του θεσμού βασίστηκε στην επιχειρηματολογία, στην ευθυκρισία και στην
πλήρη διαφάνεια. Όλες οι υποθέσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αλεξανδρούπολης όπως και οι ειδικές προτάσεις. Είναι σημαντικό το γεγονός στο
τοπίο αμφισβήτησης θεσμών και αξιών, να μπορούμε να πείσουμε με τον ορθό λόγο.
Χρήστος Βασματζίδης
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολη
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Β. Θεσμικό πλαίσιο
1. Ο νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης θεσμοθετείται
για πρώτη φορά πανελληνίως στο άρ. 77 του ν. 3852/2010, (νόμος για τον
Καλλικράτη), σύμφωνα με το οποίο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της
Επιχείρησης, “δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των
επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά
προβλήματα». Συγκεκριμένα το άρ. 77 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν.
3966/2011 αρχικά και στη συνέχεια με το άρθρο 4 Ν.4257/2014, έχει ως εξής:
«1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως Συμπαραστάτης
του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με

δήλωση που

κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας
επιλογής. Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί
αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του
δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του
παρόντος. Η Θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2. «Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών
από την εγκατάσταση των αρχών.» Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν
επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη
συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την
αυτή

διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των

καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου,
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των
υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του και
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διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι
υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους
ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της
επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως
ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών,
καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η
ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά
τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή
της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση

προτάσεων

βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο
της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών
κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή

προβλημάτων

περίπτωση, οι ειδικές

προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο
δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο
και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
6. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση
με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική
θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν

οι σχετικές

διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους».
Η δε αιτιολογική έκθεση του ν. 3852/2010 αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για να
καταδείξει τους σκοπούς του νέου θεσμού “..τα πολυσυζητημένα προβλήματα
κακοδιοίκησης στους δήμους, τα παράπονα αρκετών πολιτών για μεροληψία και
επιλεκτική πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων των δημοτικών αρχών, αλλά και η
υπερφόρτωση του δημάρχου από αιτήματα και παράπονα μεμονωμένων πολιτών
και

ομάδων,

καθιστούν

αναγκαία

την

καθιέρωση

ενός

νέου

θεσμού

διαμεσολάβησης μεταξύ διοικούμενων και δημοτικών αρχών και υπηρεσιών. Ο
συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης θα έχει ως αποστολή την έγκαιρη
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών
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αρχών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς
και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από
την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των
πολιτών..”.
Επί του παραπάνω άρθρου και για την διευκόλυνση επιλογής προσώπων, από τα
αρμόδια δημοτικά συμβούλια εκδόθηκαν και οι παρακάτω εγκύκλιοι:
-

Eγκύκλιος

59/74896/30.12.2010

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι
μη υπάρχουσας αντίθετης ρύθμισης, για τη θέση μπορεί να επιλεγεί πρόσωπο
που είναι δημότης άλλου δήμου.
-

Εγκύκλιος

27230/07.06.2011,

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής

του

Υπουργείου

Διακυβέρνησης,

Εσωτερικών,
με

την

οποία

διευκρινίζεται ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής
του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης), που προβλέπουν
οι διατάξεις των άρθρων 77, παρ. 2 και 179, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010,
αντίστοιχα, γίνεται ενδεικτική και ως εκ τούτου συνεχίζεται σε όσες
περιπτώσεις δεν είχε επιτευχθεί η εκλογή τους μέχρι 28.2.2011. Επίσης με την
ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι δεν υφίσταται κώλυμα εκλογής
δικηγόρου στη θέση του Συμπαραστάτη. Επίσης ότι υφίσταται υποχρέωση
των δήμων άνω των 20.000 κατοίκων και των περιφερειών να προβούν σε
προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης αυτής, η οποία αναρτάται στο
διαδίκτυο.
Εξάλλου σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο ο

Συμπαραστάτης

διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις είτε εγγράφως (με αλληλογραφία με
τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της περιφέρειας) είτε προφορικώς,
ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον ενδιαφερόμενο. Οι ενέργειες
αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
αυτών.
-

Εγκύκλιος 8526/10.03.2015 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται εκ νέου ότι και η
εξάμηνη προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
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Επιχείρησης είναι ενδεικτική, και ως εκ τούτου η διαδικασία για την εκλογή
του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης συνεχίζεται και πέραν της λήξης του
εξαμήνου, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί.
2. Αρμοδιότητες και λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου,
δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση
των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και
διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι
υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους
ενδιαφερόμενους. (παρ.3 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της
επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως
ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών,
καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. (παρ.4 άρθρο 77 Ν.3852/2010)
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η
ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής
κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την
υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση
προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό,
τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών
προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και
κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου.
Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται
υποχρεωτικά

στην

ιστοσελίδα

του

δήμου

με

φροντίδα

των

δημοτικών

υπηρεσιών. (παρ.5 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις είτε εγγράφως (με
αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της περιφέρειας) είτε
προφορικώς, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον ενδιαφερόμενο. Οι
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ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
αυτών. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 27230/07.06.2011)
3. Συστάσεις και Ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπήρξαν συστάσεις και ψηφίσματα από όργανα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, για την ίδρυση και λειτουργία τοπικών και περιφερειακών
διαμεσολαβητών.
To 1975 με τη Σύσταση 757, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της
Ευρώπης συνέστησε στην Επιτροπή Υπουργών να καλέσει τις κυβερνήσεις των
κρατών-μελών να εξετάσουν την δυνατότητα διορισμού προσώπων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τις αρμοδιότητες των Συνηγόρων του Πολίτη.
To 1985 η Επιτροπή Υπουργών των κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης
θέσπισε την Σύσταση R (85) 13 “για τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη”,
καλώντας τα κράτη να διορίσουν Συνηγόρους του Πολίτη σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, ή σε ειδικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης.
To ίδιο έτος, η Επιτροπή Υπουργών θέσπισε το Ψήφισμα (85)8 για την
συνεργασία μεταξύ των Συνηγόρων και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το 1999, το
Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
θέσπισε το Ψήφισμα 80 για τον ρόλο των τοπικών Διαμεσολαβητών ή Συνηγόρων
στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, κείμενο στο οποίο επισυνάπτονται
και οι “Αρχές που διέπουν τον θεσμό του Διαμεσολαβητή σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο”.
Με το Ψήφισμα αυτό, καλούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που ήδη
έχουν τον θεσμό να ιδρύσουν ένα εθνικό δίκτυο τοπικών και περιφερειακών
Διαμεσολαβητών για την συγκέντρωση εμπειριών και να εξεταστεί η δυνατότητα
της συνεργασίας και εναρμόνισης για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών
με τις δημόσιες αρχές. Σύμφωνα με τις “Αρχές που διέπουν τον θεσμό του
Διαμεσολαβητή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο”, ο τοπικός Διαμεσολαβητής
πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε έγγραφα, αρχεία και φακέλους της
ελεγχόμενης διοικητικής αρχής, προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά
του. Εκτός από τις υποθέσεις στις οποίες ισχύει η αρχή του κρατικού απορρήτου για
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λόγους σχετικούς με την άμυνα, την εθνική ασφάλεια κ.τ.λ., δεν είναι αποδεκτή
καμία άρνηση πρόσβασης.
Η εξουσία πρόσβασης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την δυνατότητα διεξαγωγής
ερευνών και την επίσκεψη και/ή αυτοψία του σχετικού χώρου με την βοήθεια
ειδικών, όταν επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Ο υπεύθυνος για την ελεγχόμενη
πράξη ή συμπεριφορά πρέπει να είναι διαθέσιμος να απαντά στις ερωτήσεις του
Διαμεσολαβητή και να τον βοηθά να ασκήσει την αποστολή του.
Η ελεγχόμενη διοικητική αρχή πρέπει να εξετάζει τις συστάσεις, προτάσεις
και άλλες πρωτοβουλίες του Διαμεσολαβητή και, σε κάθε περίπτωση, να εκθέτει
τους λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη της την αποτρέπουν από το να τις
ακολουθήσει. Η απόκριση της διοίκησης θα πρέπει να λαμβάνεται εντός
προκαθορισμένου χρόνου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία της πρόσβασης,
θα πρέπει να προβλέπονται και να επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις για κάθε άρνηση,
εμπόδιο, παρεμπόδιση ή άλλο τύπο δυστοκίας από την πλευρά ενός δημοσίου
υπαλλήλου ή λειτουργού.
Τα

αποτελέσματα

της

δράσης

του

Διαμεσολαβητή

θα

πρέπει

να

καταγράφονται σε ειδικές, περιοδικές ή ετήσιες εκθέσεις ή σε άλλα έγγραφα και
να δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο. Προκειμένου η δημοσιότητα να
είναι επιτυχής, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσεγγίσει το
όργανο της τοπικής αρχής που είναι υπεύθυνο για την θέσπιση των σχετικών
διατάξεων όσον αφορά την διοικητική δράση, τον οργανισμό των υπηρεσιών, τους
κανονισμούς, τις διαδικασίες κλπ, προκειμένου να προτείνει κάθε τρόπο
(τροποποίηση, αναθεώρηση των ισχυόντων μέτρων, πρόταση νέων διατάξεων κλπ),
με τον οποίο μπορεί να διευκολυνθεί η αποτελεσματική τήρηση των ατομικών
δικαιωμάτων από την τοπική αρχή.
Το 2013 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θέσπισε το
Ψήφισμα 1959 (2013) για την ενίσχυση του ρόλου των Συνηγόρων στην Ευρώπη. Η
Κοινοβουλευτική Συνέλευση συστήνει στα κράτη να αναθεωρήσουν την νομοθεσία
τους, προκειμένου οι Συνήγοροι να έχουν αρμοδιότητες κατά τα διεθνή πρότυπα και
να αποφύγουν με κάθε τρόπο την μείωση του προϋπολογισμού των Συνηγόρων,
καθώς αυτή “συνεπιφέρει την απώλεια της ανεξαρτησίας των θεσμών Συνηγόρου ή
ακόμη και την κατάργησή τους.” Το Ψήφισμα αναφέρει ότι η εποπτεία της διοίκησης
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από ανεξάρτητα όργανα είναι απαραίτητη λειτουργία σε πολιτειακά συστήματα
διάκρισης των λειτουργιών.

Γ. Ίδρυση και Ψηφίσματα Δικτύου Συμπαραστατών
Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, και στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, ιδρύθηκε από
τους τότε εν ενεργεία Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης και την
Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη στην Περιφέρεια Αττικής, το Δίκτυο
Συμπαραστατών

του

Δημότη

και

της

Επιχείρησης

και

Περιφερειακών

Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης, με σκοπό την προώθηση,
υποστήριξη, την εδραίωση του θεσμού, την συγκέντρωση εμπειριών και την
συνεργασία για την εναρμόνιση των πρακτικών κατά την ενάσκηση των
διαμεσολαβητικών αρμοδιοτήτων, την κατάρτιση και προώθηση προτάσεων των
απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και βελτιώσεων για την αποτελεσματική λειτουργία
του θεσμού, την δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την υλοποίηση της
σταθερής επικοινωνίας των Συμπαραστατών και η διοργάνωση συναντήσεων σε
τριμηνιαία βάση.
Με γραπτή μου δήλωση έγινα μέλος του Δικτύου άμεσα και ως μέλος
υπέγραψα και τα κάτωθι ψηφίσματα:
-Ψήφισμα Δικτύου Συμπαραστατών της 29.1.2013 για την καταστατική
θέση και το μέλλον του θεσμού, μετά από απόφαση επιτροπής της ΚΕΔΕ για την
κατάργηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Στο παραπάνω
ψήφισμα αναφέρεται ότι η ίδρυση και λειτουργία του Δικτύου Συμπαραστατών του
Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της
Επιχείρησης αποτελεί εκπλήρωση της Σύστασης 80 (1999) και ως εκ τούτου, κάθε
σχεδιασμός, προγραμματισμός, νομοθετική ή κανονιστική πρόταση ή σύσταση από
οποιονδήποτε φορέα, σε σχέση με τον θεσμό του δημοτικού και περιφερειακού
Συμπαραστάτη, προϋποθέτει την προηγούμενη διαβούλευση με το Δίκτυο.
-Ψήφισμα Δικτύου Συμπαραστατών της 13.2.2014, που αφορά την
παρέμβαση Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης για την
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τροποποίηση του Προγράμματος "Καλλικράτη". Στο εν λόγω Ψήφισμα, έγιναν
προτάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για την τροποποίηση του άρθρου 77

ν.

3852/2010 σχετικά με την λειτουργία του θεσμού, μετά από την εμπειρία τριών
περίπου ετών λειτουργίας αυτού. Ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων ενσωματώθηκε
στο άρθρο 125 του σχεδίου Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
-Ψήφισμα Δικτύου Συμπαραστατών της 1.8.2014, ενόψει της επίσκεψης που
θα πραγματοποιούταν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2014 από στελέχη του
Συμβουλίου της Ευρώπης (Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών
της Ευρώπης), για την προετοιμασία έκθεσης με την οποία θα αξιολογηθεί η
εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας» (ν. 1850/1989) εκ μέρους
της Ελλάδας. Το κλιμάκιο συναντήθηκε με τον τότε συντονιστή του Δικτύου κ.
Σωτηρόπουλο Βασίλη. Στο εν λόγω Ψήφισμα που υπογράφηκε από εμένα και τους
υπόλοιπους δέκα οχτώ εν ενεργεία Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμπαραστάτες
επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία για την προκήρυξη και εκλογή των
νέων Συμπαραστατών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, ώστε η Ελλάδα να
ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές συστάσεις.
Τέλος στις 3.6.2015 επιδόθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ψήφισμα Δικτύου
Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών
Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης, με το οποίο υπογραμμίζεται η
σημασία της έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κογκρέσο των τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης) με ημερομηνία 25.2.2015 που αφορά την
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και, ιδίως, τον βαθμό συμμόρφωσης της
Χώρας προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που έχει
κυρωθεί με τον Ν.1850/1989. Με το παραπάνω ψήφισμα καλούμε:
- το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει τις
ανωτέρω παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης ως προς τον θεσμό του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Περιφερειακού
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, καλώντας μας σε διάλογο
προκειμένου να κατοχυρωθεί νομοθετικά με ρητό τρόπο η προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία του θεσμού από τις τοπικές και κρατικές αρχές, και ιδίως να
εμπλουτιστεί η νομοθεσία ως προς τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ σε σχέση με την
11 Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Ετήσια έκθεση 2015

παροχή των απαραίτητων μέσων για την εκπλήρωση της αποστολής του,
- την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας να
λάβουν υπόψη τη σημασία που αποδίδεται στον θεσμό από το Συμβούλιο της
Ευρώπης και να εγκαινιάσουν την θεσμική συνεργασία τους, ανοίγοντας διάλογο με
το Δίκτυο μας, ώστε να συμμετέχει εκπρόσωπός μας στις συνεδριάσεις τους,
- τους Δήμους και τις Περιφέρειες που διαθέτουν ήδη τον θεσμό να μεριμνήσουν
ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη η διάταξη για την διοικητική υποστήριξή του από τις
υπηρεσίες τους, διαθέτοντας αφενός επαρκές προσωπικό κι αφετέρου την στοιχειώδη
υποδομή για την αποτελεσματική λειτουργία του ως θεσμικού διαμεσολαβητή
- τους Δήμος άνω των 20.000 κατοίκων και τις Περιφέρειες που δεν διαθέτουν ήδη
τον θεσμό να προχωρήσουν στα αναγκαία βήματα ώστε να ενεργοποιήσουν τον
θεσμό στο πλαίσιο της λειτουργίας του.
- τον Συνήγορο του Πολίτη να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης ενός
θεσμοθετημένου μηχανισμού συνεργασίας με τους Συμπαραστάτες του Δημότη και
της Επιχείρησης και τους Περιφερειακούς Συμπαραστάτες του Πολίτη και της
Επιχείρησης, για παράδειγμα με την δημιουργία μιας σχετικής διαδικτυακής
πλατφόρμας.
Εξάλλου το Δίκτυο Συμπαραστατών έχει καταθέσει τροπολογία – προσθήκη σε
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το
οποίο θα αναμορφώνεται το πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η σχετική
τροπολογία με την αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής:
«TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 δίνεται η
δυνατότητα και στους νησιωτικούς Δήμους, οι οποίοι αριθμούν κατά κανόνα λιγότερους
από 20.000 κατοίκους, την δυνατότητα να επιλέξουν Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, κατ΄ εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής της προστασίας της
νησιωτικότητας (άρθρο 101 παρ. 4 Σ.). 2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 εξορθολογίζεται η διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη, τόσο σε
επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Η μέχρι τώρα άκαμπτη ρύθμιση
απαιτεί την συγκέντρωση της αυξημένη πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών
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των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, με αποτέλεσμα στην συντριπτική
πλειοψηφία των Δήμων, αλλά και σε έξι από τις δεκατρείς Περιφέρειες, να έχουν
αποβεί άκαρπες οι ψηφοφορίες ή να μην έχουν προκηρυχθεί καν οι θέσεις λόγω της
δεδομένης αδυναμίας εκλογής Συμπαραστάτη. Με την προτεινόμενη ρύθμιση
διατηρείται η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, ενώ μετριάζεται η απαίτηση
που αφορά το “σύνολο των μελών” των συμβουλίων, έτσι ώστε να αρκεί η
συγκέντρωση των 2/3 των “παρόντων” στην συνεδρίαση μελών των συμβουλίων. Με
αυτή την τροποποίηση, θα δοθεί ακόμη μια δυνατότητα στα συμβούλια που δεν
επέλεξαν συμπαραστάτη, είτε λόγω άκαρπων ψηφοφοριών είτε λόγω μη προκήρυξης
της θέσης, να επιχειρήσουν την κίνηση της διαδικασίας, ενώ η δυνατότητα συμμετοχής
όσο το δυνατόν περισσότερων συμβούλων στην επίμαχη ψηφοφορία διευρύνει
παράλληλα την δημοκρατική νομιμοποίηση της απόφασης, χωρίς να χαμηλώνει η
στάθμη της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται μέχρι σήμερα. 3. Με τις
προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ενισχύεται η δυνατότητα παρέμβασης
του Συμπαραστάτη, τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς
πλέον οι υπηρεσίες τους είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα στις συστάσεις
του θεσμού. Επιπλέον, προστίθεται η ρητή υποχρέωση παροχής πρόσβασης του
Συμπαραστάτη στο σύνολο των εγγράφων και των εγκαταστάσεων του οικείου Ο.Τ.Α.,
ενώ αναγνωρίζεται και η αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη να ερευνά αυτεπαγγέλτως
υποθέσεις κακοδιοίκησης, όπως επιβάλλεται και από τις “Αρχές που διέπουν τον θεσμό
του Διαμεσολαβητή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο” του Κογκρέσου των Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ψήφισμα 80/1999). Με την
διάταξη διευρύνεται επίσης ο κύκλος προσώπων που μπορούν να ζητήσουν την
διαμεσολαβητική παρέμβαση του Συμπαραστάτη: ενώ μέχρι σήμερα η καταγγελία
υποβάλλεται από “άμεσα θιγόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις”, με την προτεινόμενη
διάταξη ο κύκλος αυτός αφορά “άμεσα θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα”. 4. Με
την παράγραφο 6 αντιστοιχίζεται καλύτερα η καταστατική θέση του Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος μέχρι σήμερα υπαγόταν στις διατάξεις για τους
δημοτικούς συμβούλους, προς την καταστατική θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης, ο οποίος εξ αρχής υπάγεται στις διατάξεις για τον
πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. 5. Με τις προτεινόμενες παραγράφους 7 και 8
εισάγεται η πρόβλεψη για τα απαραίτητα έξοδα κίνησης των Συμπαραστατών, τα οποία
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είναι αναπόφευκτα προκειμένου ο θεσμός να καταστεί χρήσιμος στο σύνολο των
δημοτών και πολιτών που δεν δύνανται να τον επισκεφθούν στο γραφείο του.
Καλύπτεται έτσι ένα σημαντικό κενό νόμου, με εφαρμογή αφενός σε επίπεδο Δήμου των
προβλεπόμενων διατάξεων που ισχύουν για τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας και
αφετέρου σε επίπεδο Περιφέρειας των προβλεπόμενων διατάξεων που ισχύουν για τους
αντιπεριφερειάρχες. 6. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 9 και 10
δίνεται η δυνατότητα στους Συμπαραστάτες που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα να
επιλέγουν οι ίδιοι εάν επιθυμούν την υποχρεωτική ειδική άδεια ή την διάθεσή τους στον
Ο.Τ.Α. που πρόκειται να υπηρετήσουν. Με το μέτρο αυτό δίνεται ένα ακόμη κίνητρο
στους Ο.Τ.Α. να επιλέξουν Συμπαραστάτες, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα (με την
διάθεσή των προσώπων) να μην εγγράφεται η αντιμισθία στον προϋπολογισμό του
Δήμου ή της Περιφέρειας, αλλά να καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές από τον φορέα
της οργανικής θέσης που κατέχει ο Συμπαραστάτης σε αυτήν την περίπτωση.
Ειδικότερα με την παράγραφο 10 αποκαθίσταται και η ανισότητα που έχει καταγραφεί
ως προς τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, ο οποίος με
το ισχύον άρθρο 181 παρ. 5 δεν έχει πλέον την δυνατότητα επιλογής της αντιμισθίας ή
των αποδοχών της θέσης του, αντίστοιχα προς τα ισχύοντα για τον Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος διαθέτει αυτή την δυνατότητα κατά το άρθρο 92.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο .... Ενίσχυση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 1. Το πρώτο εδάφιο
της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
“Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους
νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν
προκηρύξεως που δημοσιεύεται 17 στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου
κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης”. 2. Το
δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 77 του Ν.3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής: “Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται
με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.” 3. Το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 179 αντικαθίσταται ως εξής: “Με απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με
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πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που
αποτελεί προσωπικότητας εγνωσμένου κύρους ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης”. 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 αντικαθίσταται ως
εξής: “Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι
οποίες είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα στις συστάσεις του, παρέχοντας
ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες που τηρούν και επιτρέποντας
την είσοδο του συμπαραστάτη στο σύνολο των εγκαταστάσεων του δήμου. Ο
συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών
προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων
και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα
σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά
εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο
ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης δύναται να
διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνες για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση φαινομένων
δημοτικής κακοδιοίκησης.” 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του Ν.3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής: “Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις
υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα
στις συστάσεις του, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα και λοιπές
πληροφορίες που τηρούν και επιτρέποντας την είσοδο του συμπαραστάτη στο σύνολο
των εγκαταστάσεων της περιφέρειας. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες
καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των
υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και
ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι
υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους
ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της
καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης δύναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνες για τον
εντοπισμό και την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκηση.” 6. Το εδάφιο β΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: “Ως προς την
καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου”. 7. Στην
παράγραφο 6 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 προστίθεται το εξής εδάφιο: “Για τα
έξοδα κίνησης του συμπαραστάτη ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
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79 του παρόντος νόμου”. 18 8. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 179 του Ν.3852/2010
προστίθεται το εξής εδάφιο: “Για τα έξοδα κίνησης και διαμονής του συμπαραστάτη
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του παρόντος νόμου.” 9. Το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής: “Οι ανωτέρω ρυθμίσεις
εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, εφόσον αυτός
υποβάλλει σχετική αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο συμπαραστάτης διατίθεται
υποχρεωτικά από την υπηρεσία του στον Δήμο που έχει επιλεγεί και για όλο το χρόνο
της θητείας του λαμβάνει τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης από τον φορέα
μισθοδοσίας στον οποίο αυτή ανήκει, προσαυξημένες με το επίδομα ευθύνης
προϊσταμένου και, εφόσον είναι Άτομο με Αναπηρία, εφαρμοζομένου του άρθρου 92
παρ. 4 του παρόντος νόμου, χωρίς αυτές να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου
ΟΤΑ.” 10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής: “Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον περιφερειακό
συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση,
οπότε διατίθεται υποχρεωτικά από την υπηρεσία στην περιφέρεια στην οποία έχει
επιλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί σχετική αίτηση, ο συμπαραστάτης
εξακολουθεί να λαμβάνει τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης από τον φορέα
μισθοδοσίας στον οποίο ανήκει, προσαυξημένες με το επίδομα ευθύνης προϊσταμένου
και, εφόσον είναι Άτομο με Αναπηρία, εφαρμοζομένου του άρθρου 181 παρ. 4 του
παρόντος νόμου, χωρίς αυτές να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Για
τους περιφερειακούς συμπαραστάτες που υπηρετούν σε λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ο.Ε.,
Ε.Π.Ε), έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της θέσης από την
οποία προέρχονται είτε την αντιμισθία τους ως συμπαραστάτες. Οι ανωτέρω δαπάνες
καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται βαρύνουν
τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.”.»
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Δ. Θητεία για τη δημοτική περίοδο 2014-2019
Μετά την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής, που προέκυψε από τις
εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, την 1η . 9.2014, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δυνάμει
της υπ’ αριθ. 58766/22-09-2014 προκήρυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να θέσουν τις υποψηφιότητές τους για τη
θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης κατόπιν σχετικής δήλωσής
τους στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην πρώτη ψηφοφορία κανείς από
τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 των μελών
του δημοτικού συμβουλίου. Με την 513/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίσθηκε η επανάληψη της διαδικασίας της εκλογής, λόγω μη συγκέντρωσης
της πλειοψηφίας των 2/3 στο πρόσωπο κάποιου από τους υποψηφίους.
Στις 13 Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
18:30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση , ύστερα από την 62994 / 9/10/2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010. Στην παραπάνω συνεδρίαση διεξήχθη η ψηφοφορία για την επιλογή
στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, όπου και επιλέχθηκα, συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των 2/3
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που απαιτεί ο νόμος. (Απόφαση 572 / 2014
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, υπ’ αρ. 32 / 2014 Πρακτικό της
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιλογή Συμπαραστάτη
του

Δημότη

&

της

Επιχείρησης»

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9431%CE%A9%CE%A8
%CE%9F-%CE%A8%CE%A76 )
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Ε. Διαδικτυακή Παρουσία
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.3979/2011 (Για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση), με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, των όρων και των
περιορισμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ως προς την πρόσβαση
στα έγγραφα (άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), ως προς την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ν. 3448/2006) και ως προς την
επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997),
οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να δημοσιοποιούν και να καθιστούν
προσιτές, ιδίως στους δικτυακούς τόπους τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν. Κατ'
εφαρμογή αυτής της διάταξης και για την πλήρη ενημέρωση του κοινού, των
δημοτικών συμβούλων, των μελών των τοπικών συμβουλίων, των επιτροπών αλλά
και των υπηρεσιών του Δήμου, υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου το
banner του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Στην σελίδα που ανοίγει
http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=101&id=2641 αναρτώνται οι εκθέσεις, οι
ανακοινώσεις, η αρθρογραφία που έχει σχέση με την λειτουργία του θεσμού καθώς
και οι απαντήσεις σε καταγγελίες.
Στην σελίδα υπάρχει βιογραφικό, καθώς και αναλυτική επισκόπηση της
λειτουργίας του θεσμού.
Τέλος, ήδη από τον Νοέμβριο του 2013, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα
https://www.facebook.com/symparastatis.alexpolis/

,

με

την

οποία

έχω

την

δυνατότητα σε άμεσο χρόνο να κοινοποιώ την εργασία μου και να την κάνω προσιτή
σε ένα ευρύτερο κοινό, εκθέτοντάς την σε κριτική και διάλογο.
Η διαδραστικότητα είναι προϋπόθεση της λειτουργίας του θεσμού καθώς
εξυπηρετούνται καλύτερα τα χαρακτηριστικά αυτής (διαμεσολάβηση, έλεγχος,
σύσταση).
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ΣΤ. Άλλες δραστηριότητες Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης
-Δελτίο Ειδήσεων στο Thraki Net, 9.2.2015. Μία σύντομη επεξήγηση των
υποθέσεων
http://thrakinet.tv/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF
%84%CE%AC%CF%84%CE%B7/
-Συνέντευξη στο Thraki Net, 11.5.2015. Σχετικά με παλαιότερο πόρισμα του
Συνηγόρου του Πολίτη για την ορθή αναγραφή των στοιχείων σε κλήσεις με τις
οποίες επιβάλλονται πρόστιμα παράνομης στάθμευσης.
http://thrakinet.tv/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B2%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7/
στην

-Συμμετοχή

εκδήλωση

που

πραγματοποιήθηκε

στο

Πάντειο

Πανεπιστήμιο την Πέμπτη 26.6.2015 με θέμα "Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης" (Θεσμικό Πλαίσιο, Εμπειρίες, Προκλήσεις και
Προοπτικές). Στην ημερίδα παραβρέθηκε και η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου,
η οποία στον χαιρετισμό της ανάφερε μεταξύ άλλων ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι διπλά κρίσιμος γιατί διασφαλίζει τη χρηστή
διοίκηση

και

τα

δικαιώματα

των

πολιτών,

αποτελώντας

κρίσιμο

εργαλείο Δημοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου.
Από τους συναδέλφους Συμπαραστάτες, μίλησαν οι κ.κ. Ευάγγελος Μιχάλης
(ΣΔΕ Δήμου Σαρωνικού), Γαβριήλ Αραμπατζής (ΣΔΕ Δήμου Ηλιούπολης), οι οποίοι
ανέπτυξαν θέματα για τις δυσκολίες και στατιστικά που αφορούν την εκλογή
Συμπαραστατών, ο κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος (Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος αναφέρθηκε και επεσήμανε τις διαφορές
του Συμπαραστάτη από τον Συνήγορο του Πολίτη ως προς το εύρος ελέγχου και το
είδος των υποθέσεων που αναλαμβάνουν. Η κ. Χουσνή Έλενα (ΣΔΕ Δήμου Σάμου),
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αναφέρθηκε στις δυσκολίες επιλογής Συμπαραστάτη σε νησιώτικο δήμο καθώς και
στην αντιμετώπιση των υποθέσεων, ενώ η κ. Σφήκα Ελένη (ΣΔΕ Δήμου Ζωγράφου)
ανέπτυξε υποθέσεις που την απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης αλλά και της
παρούσας θητείας της.
Η δική μου παρουσίαση αφορούσε μέρος υποθέσεων που απασχόλησαν το
Γραφείο σχετικά με παραβίαση δικαιωμάτων των δημοτών, ενώ ανέπτυξα και τις
αρχές

που

πρέπει

να

διέπουν

τη

δράση

της

δημόσιας

διοίκησης.

Στους χαιρετισμούς συμμετείχε και ο Δήμαρχος Σάμου κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος.
Επιστολή για την χρησιμότητα του θεσμού και τις προσπάθειες υλοποίησής του στον
Δήμο Αλεξανδρούπολης απέστειλε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος
Λαμπάκης, την οποία διάβασε ο διοργανωτής της εκδήλωσης καθηγητής κ. Φίλος.
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-Στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης της
29ης Ιουνίου 2015 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 18:30,
προγραμματίστηκε ειδική συνεδρίαση με θέμα

«Απολογισμός πεπραγμένων

Δημοτικής Αρχής» και «παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης Συμπαραστάτη του
Δημότη». Στην παραπάνω συνεδρίαση παρουσιάστηκε και η Ετήσια Έκθεση
πεπραγμένων του έτους 2014 του Συμπαραστάτη του Δημότης και της Επιχείρησης.
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Στον επίλογο της έκθεσης έγραψα "Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο θεσμός να
γίνει αντιληπτός ως μία ανάγκη υλοποίησης της χρηστής διοίκησης και του κράτους
δικαίου, που συμβάλλει με τις εισηγήσεις του στην αποκατάσταση των αδικιών ή των
αστοχιών, που προέρχονται από διαφορετικές μεταξύ τους πηγές. Υπό αυτή την
έννοια ο Συμπαραστάτης δεν αποτελεί κατήγορο, ούτε ελεγκτή. Είναι συνομιλητής
στο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης από τον οποίο ζητούνται λύσεις
πρακτικές…..Δεν ενδιαφέρει η συλλογή καταγγελιών, αλλά οι προτάσεις για λύσεις,
οι θετικές πρακτικές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, η ενδυνάμωση της
συνείδησης της άσκησης των δικαιωμάτων και της τήρησης των υποχρεώσεων από
τους πολίτες και από τις υπηρεσίες και ο σεβασμός προς τους θεσμούς και το κράτος
δικαίου.»

http://thrakinet.tv/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE
%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%CF%80%CE%B5%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%C
E%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB/
-Παρέμβασή μου και συνέντευξη στο Thraki Net, αναφορικά με ειδική έκθεση
πρόταση που συντάχθηκε και αφορούσε το

κλείσιμο καταστημάτων λόγω

ηχορύπανσης. Πρότεινα αλλαγές στον κανονισμό που αφορά στη χορήγηση άδειας
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χρήσης μουσικής στα καταστήματα καθώς το πνεύμα του νόμου είναι όχι η άμεση
βεβαίωση παράβασης για κάθε μαγαζί που παίζει μουσική και έχει ανοιχτές πόρτες ή
παράθυρα, αλλά μόνο όταν με την κατάλληλη ηχομέτρηση, γίνεται υπέρβαση των
ορίων που συνιστούν ηχορύπανση, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο.
http://thrakinet.tv/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE
%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF
%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%84/
-Στις 23 - 25 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Πανελλήνια
Συνδιάσκεψη του Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών στη
φιλόξενη πόλη της Ρόδου, τη διοργάνωση της οποίας ανέλαβε ο Φίλιππος
Τριομμάτης, Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για την
περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.
Συμμετείχα με χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών, όπου παρουσίασα τη
θέση του θεσμού στο σήμερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Χρειάστηκε πολύ
δουλειά για την εμπέδωση της λειτουργίας του θεσμού, καθώς οι πολίτες δεν ήταν
εξοικειωμένοι με διαδικασίες διαμεσολάβησης, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις άγνοιας
βασικών τους δικαιωμάτων. Στην εποχή της κρίσης, ο θεσμός του Συμπαραστάτη
εισήγαγε κάτι καινούριο και πρέπει να διαφυλαχθεί και να προστατευθεί ως πυρήνας
μία διαφορετικής δημοκρατικής αντίληψης. Η προστασία των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, ατομικών και πολιτικών έχει γίνει το ερωτηματικό της συζήτησης. Ο
θεσμός του Συμπαραστάτη έρχεται ακριβώς για να δώσει βεβαιότητες ή τουλάχιστον
να συμβάλλει με στέρεες απαντήσεις, στο αυτοδιοικητικό τοπίο. Είναι ο ενδιάμεσος
διαμεσολαβητής μεταξύ δημότη και υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως σκοπό να
συνδράμει στην καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης. Το ζήτημα για την
ολοκλήρωση της επιτυχούς διαμεσολάβησης είναι η πρόκληση εμπιστοσύνης ή
αλλιώς η αξιοπιστία. Να πείσει τη διοίκηση για την ορθότητα των απόψεών του».
Κύρια εργασία της συνδιάσκεψης ,το Σάββατο (24/10/2015) αποτέλεσε η
αναβάθμιση του ιδρυθέντος το 2012 Δικτύου Συμπαραστατών σε νομικό πρόσωπο,
με την παράλληλη διαμόρφωση προς τον σκοπό αυτό ενός καταστατικού.
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Ο πρωτεύων λόγος της συγκρότησης του Δικτύου σε αυτοτελές νομικό
πρόσωπο είναι η υποστήριξη του έργου των επιμέρους Συμπαραστατών,
θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών ανεξάρτητης
διαμεσολάβησης. Αυτή η κίνηση θα συνδράμει τόσο στην εξάπλωση, όσο και στην
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του θεσμού του Συμπαραστάτη.
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Ζ. Υποθέσεις έτους 2015
Υπόθεση 24/2015
Θέμα: Έγγραφη ειδοποίηση για τακτοποίηση εκδόσεων αδειών χρήσης
κοινοχρήστων και αίτημα διαγραφής προστίμων.
(Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων).
http://www.alexpolis.gr/assets/ETOS_2014/Simparastatis/ypoth24_2015.doc
-Επιχείρηση εστίασης, διαμαρτυρήθηκε, καθώς της έχει επιβληθεί αναλογούν
τέλος για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου και πρόστιμο για κατάληψη αυτού από
τραπεζοκαθίσματα σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 1080/1980, καθώς ελέγχθηκε από τα
αρμόδια όργανα της αστυνομίας πόλεως σε χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο που
ανακοινώθηκε από το Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων των εκδόσεων αδειών κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου από τις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα
αντιδημάρχου

δυνάμει του υπ’ αρ. 34275/6.6.2014 έγγραφο του τότε
Οικονομικών

και

Διοικητικών

Υπηρεσιών

Δήμου

Αλεξανδρούπολης, και ενόψει της προσπάθειας που είχε γίνει για την καταβολή των
οφειλόμενων από τις επιχειρήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης που καταλάμβαναν
κοινόχρηστους χώρους, δόθηκε προθεσμία για την τακτοποίηση οφειλών έως τις
30.6.2014, με ρητή διευκρίνιση στο ως άνω έγγραφο: «Κατόπιν τούτου καλείσθε
όπως μέχρι τις 30.6.2014 να προβείτε σ’ όλες τις απαιτούμενες προς τούτο
ενέργειες και την καταβολή του αναλογούντος τέλους προκειμένου να
αποφευχθεί η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων περί αυθαίρετης χρήσης.
Με το παραπάνω έγγραφο, που διανεμήθηκε σε επιχειρήσεις με εκκρεμότητες
όπως αυτή της αιτούσας, η δημοτική διοίκηση αυτοδεσμεύθηκε μέχρι την εκεί
αναφερόμενη ημερομηνία. Συνεπώς δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση στους
λήπτες της ως άνω απόφασης, ότι υπάρχει χρόνος τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων
που αφορούν την έκδοση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έως την 30.6.2014.
Η επιβολή του εν λόγω προστίμου λοιπόν,

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι

ανταποκρίνεται στις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης, την οποία η ίδια η
δημοτική αρχή θέλησε να προκρίνει με την ανωτέρω ενέργειά της.
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Η υπόθεση ωστόσο μεταβιβάστηκε κατόπιν προσφυγής της επιχείρησης στην
Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς και η οποία δυνάμει του υπ’ αρ.
19/2015 Πρακτικού, το οποίο επικύρωσε η με αρ. 548/2015 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, ακύρωσε τον καταλογισμό.
Υπόθεση 25/2015
Θέμα: Προβλήματα με επιθετική συμπεριφορά από αδέσποτα ζώα, σε περιοχή
της Αλεξανδρούπολης.
(Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου)
(http://www.alexpolis.gr/…/ET…/Simparastatis/ypoth25_2015.doc)
-αναφορά με την οποία η καταγγέλλουσα διαμαρτύρεται, ότι στην περιοχή της
οδού Σκαμάνδρου στην Αλεξανδρούπολη, μία ομάδα από αδέσποτα ζώα (σκύλοι),
σιτίζονται από κάτοικο της περιοχής, έχουν αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά, με
αποτέλεσμα να προκαλούν φόβο στους κατοίκους της περιοχής , οι οποίοι ανησυχούν
και για την ασφάλεια των νηπίων που φοιτούν σε νηπιαγωγείο της περιοχής.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 9 ν.

4039/2012 «Περισυλλογή και διαχείριση

αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προκύπτουν τα εξής βασικά σημεία: Οι Δήμοι
υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους
Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική
έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι βασικοί άξονες
της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από τους Δήμους είναι η περισυλλογή, η
καταγραφή, η σήμανση, ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας, η στείρωση, ο
εμβολιασμός και η υιοθεσία ή η επανατοποθέτηση των αδέσποτων σκύλων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών που
αφορούν την συγκεκριμένη περιοχή, διαπιστώθηκε ότι πράγματι υπάρχει μία ομάδα
αδεσπότων, επί της περιοχής γύρω από την οδό Σκαμάνδρου και κοντά σε
νηπιαγωγείο, τα οποία έχουν προκαλέσει προβλήματα σε κατοίκους της περιοχής με
την επιθετική τους συμπεριφορά.

Προτάθηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία που

προβλέπει το παραπάνω άρθρο και να μεριμνήσει η Υπηρεσία Πρασίνου
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Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την ασφάλεια των περιοίκων της περιοχής και
ιδίως των νηπίων που φοιτούν στο παρακείμενο νηπιαγωγείο και να γίνουν οι
απαραίτητες συστάσεις στους

φροντίζοντες τα παραπάνω ζώα. Η Υπηρεσία

ενεργοποιήθηκε άμεσα και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες.
Υπόθεση 26/2015
Θέμα: Επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού
φόρου και πρόστιμο επ’ αυτών για ανακρίβεια δήλωσης τετραγωνικών μέτρων
ακινήτου.
(Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα
Ταμείου).
http://www.alexpolis.gr/assets/ETOS_2014/Simparastatis/ypoth26_2015.doc
-αναφορά, για επιβολή ποσών που αφορούν α) διαφορά τους ύψους δημοτικών
τελών και δημοτικού φόρου, όπως αναλογούν στα αληθή τετραγωνικά του ακινήτου,
β) αναδρομικός καταλογισμός επί πενταετία και γ) πρόστιμο ύψους σε ποσοστό 60%
επί του ποσού που καταλογίζεται παραπάνω. Ο υπολογισμός προέκυψε μετά από
έλεγχο της υπηρεσίας κατόπιν αιτήσεως της ίδιας της αναφέρουσας, προκειμένου να
διορθωθούν τα τετραγωνικά της οικίας της για την ορθή επιβολή του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), και για την τιμή ζώνης επί της οποίας υπολογίζεται το
ανωτέρω τέλος.
Προέκυψε ότι η δήλωση προς τη ΔΕΗ Α.Ε. περί τετραγωνικών μέτρων της οικίας
της αναφέρουσας είχε γίνει από τον πατέρα της στον οποίο ανήκε και το ακίνητο και
ότι η ίδια δεν γνώριζε για το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής. Ενόψει των ανωτέρω
και με βάση την αρχή της επιείκειας, για το λόγο ότι η ίδια δεν είχε καμία σχέση με
το ακίνητο κατά τον χρόνο δήλωσης εμβαδού στη ΔΕΗ από τον πατέρα της, και ότι η
ανακρίβεια στην δήλωση των τετραγωνικών μέτρων οφείλεται σ’ αυτόν, που έκανε
την αρχική δήλωση, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ίδια προσήλθε όταν αντιλήφθηκε
το λάθος στην υπηρεσία και με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή των τετραγωνικών
μέτρων προς το ορθό,

δεν προκύπτει ότι είχε δόλο για την απόκρυψη του

πραγματικού εμβαδού του ακινήτου της.
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Συνεπώς αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα πραγματικά περιστατικά και τα έγγραφα που
θα βρίσκονται στη διάθεσή της υπηρεσίας, ζητήθηκε η εξέταση της δυνατότητας της
μη επιβολής του προστίμου ποσοστού 60% επί των βεβαιωμένων δημοτικών τελών
και του δημοτικού φόρου κατά το μέρος των μη δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων
του ακινήτου της.
Υπόθεση 27/2015
Θέμα: Επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού
φόρου και πρόστιμο επ’ αυτών για ανακρίβεια δήλωσης τετραγωνικών μέτρων
ακινήτου.
(Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα
Ταμείου).
http://www.alexpolis.gr/assets/ETOS_2014/Simparastatis/ypoth27_2015.doc
-αναφορά, για επιβολή ποσών που αφορούν α) διαφορά τους ύψους δημοτικών
τελών και δημοτικού φόρου, όπως αναλογούν στα αληθή τετραγωνικά διόροφης
ακίνητης οικοδομής που περιλαμβάνει ισόγειο κατάστημα και α΄ μετά το ισόγειο
όροφο,

β) αναδρομικός καταλογισμός επί πενταετία και γ) πρόστιμο ύψους σε

ποσοστό 60% επί του ποσού που καταλογίζεται παραπάνω. Ο υπολογισμός προέκυψε
μετά από έλεγχο της υπηρεσίας

κατόπιν αιτήσεως του ίδιου του αναφέροντος,

προκειμένου να διορθωθούν τα τετραγωνικά του συνόλου της οικοδομής για την
ορθή επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), και η τιμή ζώνης επί της
οποίας υπολογίζεται το ανωτέρω τέλος.
Ζητήθηκαν μετά από έρευνα του φακέλου η προσκόμιση των δηλώσεων εμβαδού
του ακινήτου, ανάλογα με τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.
Πράγματι προσκομίστηκαν οι αρχικές δηλώσεις Καταναλωτή Ηλεκτρικού Ρεύματος
ΔΕΗ και η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Προέκυψε λοιπόν ότι οι δηλώσεις Καταναλωτή Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ,
φέρεται ότι έγιναν στο όνομα του αναφέροντος και ιδιοκτήτη του ακινήτου και δεν
μπορεί να υιοθετηθεί η άποψη ότι ο ιδιοκτήτης δεν γνώριζε τα ακριβή τετραγωνικά
μέτρα, ώστε να απαλλαγεί της προσαύξησης για ανακρίβεια της δήλωσης.
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Συνεπώς με βάση την ανάπτυξη που προηγήθηκε προέκυψε ότι οι ενέργειες της
υπηρεσίας του Γραφείου Εσόδων, είναι σύμφωνες και επιβαλλόμενες από το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.
Υπόθεση 28 /2015
Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης κάρτας ελεύθερης στάθμευσης, σε οδό
εντασσόμενη στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
http://www.alexpolis.gr/…/ET…/Simparastatis/ypoth28_2015.doc
-αναφορά, με την οποία η αναφέρουσα διαμαρτύρεται, καθώς υποστηρίζει ότι αν
και είναι μόνιμη κάτοικος περιοχής εντασσόμενης στο σύστημα ελεγχόμενης
στάθμευσης, αν και χρησιμοποιεί μόνιμα αυτοκίνητο του πατέρα της, αν και φέρει
υπεύθυνη δήλωση περί παραχώρησης του αυτοκινήτου υπογεγραμμένη από τον
τελευταίο, ωστόσο δεν της χορηγείται κάρτας ελεύθερη στάθμευσης, για τη
συγκεκριμένη οδό.
Έγινε μία αναφορά στο άρθρο 6 του Κανονισμού Εφαρμογής Συστήματος
Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης που εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με αρ. 237/2013. Στο εν λόγω άρθρο αναφέρονται,
περιοριστικά, εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για την χορήγηση κάρτας
ελεύθερης στάθμευσης, κατοίκου. Βασικές προϋποθέσεις είναι η διαρκής διαβίωση
σε ακίνητο που ανήκει σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς, που εντάσσονται στο
σύστημα και η οποία αποδεικνύεται με συμβόλαιο ή συμφωνητικό μίσθωσης, άλλως
με τη δήλωση Ε1.
Επίσης η αίτηση για χορήγηση κάρτας ελεύθερης στάθμευσης ν’ αφορά πρόσωπο
που έχει στην κυριότητά του συγκεκριμένο αυτοκίνητο, πράγμα που αποδεικνύεται
από την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Όπως λοιπόν προκύπτει από την
παραπάνω διάταξη του κανονισμού, απαιτείται χωρίς καμία εξαίρεση η ταυτότητα
του αιτούντος την άδεια στάθμευσης με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας
συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
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Κρίθηκε λοιπόν ότι με βάση τις παραπάνω συνθήκες, μόνο ενδεχόμενη διαδικασία
μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας (δηλαδή παραχώρησης του αυτοκινήτου), θα
ήταν η λύση επί του αιτήματος του δημότη για περαιτέρω χορήγηση της άδειας
στάθμευσης
Υπόθεση 29 /2015
Θέμα: Καταλογισμός δαπάνης για κατασκευή παροχής ύδρευσης και συμμετοχής
στην επέκταση δικτύου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ύδρευσης.
(Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, Τμήμα
Ύδρευσης)
http://www.alexpolis.gr/…/E…/Symparastatis/YPOTH29_2015.docx
-αναφορά, με την οποία δημότης παραπονείται ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από
την απάντηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου
Αλεξανδρούπολης, με αρ. πρ. **/2014, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά
των οφειλών του ενδιαφερομένου και που αφορούν τέλη σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης, δαπάνες για την κατασκευή παροχής ύδρευσης και δαπάνες για τη
συμμετοχή στην επέκταση δικτύου, και η οποία απάντηση με τις επεξηγήσεις δόθηκε
κατόπιν διαμεσολάβησής μου με την υπόθεση 3/2014. Ο καταγγέλλων ήδη
διαμαρτύρεται ότι πρέπει να διαγραφεί κάθε οφειλή που δεν προβλέπεται στην υπ’
αρ. 14/22.1.2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ με τίτλο
«Καθορισμός Τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης έτους 2013».
Κρίθηκε ότι η δαπάνη για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο αιτών, προβλέπεται σε
κανονιστική διάταξη και δεν είναι ορθή η εκτίμησή του ότι δεν προβλέπεται σε
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ. Οι δε διατάξεις που
προβλέπονται στον παραπάνω κανονισμό, δεσμεύουν τον ενδιαφερόμενο που έχει
δεσμευθεί και δεχθεί τους όρους του Κανονισμού με το συμβόλαιο παροχής ύδατος
που προσκομίζεται.
Συνέστησα ωστόσο για λόγους όμως διαφάνειας της δράσης της δημοτικής
επιχείρησης, να δοθεί εκ νέου στον ενδιαφερόμενο, μία απάντηση που θα
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παρατίθενται αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το παραπάνω
ποσό της δαπάνης, όπως και έγινε από την πλευρά της επιχείρησης.
Υπόθεση 30 /2015
Θέμα: Διαδικασία διενέργειας αυτοψίας για έλεγχο αυθαιρέτων, επιβολή
προστίμου, τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Υπηρεσιών
Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών).
http://www.alexpolis.gr/…/E…/Symparastatis/ypoth30_2015.docx
-αναφορά με την οποία δημότης διαμαρτύρεται για την διαδικασία αυτοψίας, και
επιβολής προστίμου διατήρησης και κατασκευής σωληνώσεων που εξυπηρετούν
ατομική θέρμανση του διαμερίσματος και την μη τήρηση της ίδιας μεταχείρισης σε
καταγγελία δική του προς τον έτερο γείτονα, που έχει διαπράξει πολεοδομικές
παραβάσεις.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι συνεχείς καταγγελίες για το ίδιο θέμα, δημιουργούν
δυσάρεστες καταστάσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η υπηρεσία του τμήματος
έκδοσης αδειών δόμησης, έκανε ότι είναι δυνατό και σύμφωνο με το νόμο σε
συνεχείς καταγγελίες που δέχθηκε. Σχετικά με τη διαδικασία των αυτοψιών σε
ακίνητα προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις της πολεοδομικής
νομοθεσίας, και ιδίως αυθαίρετες κατασκευές ισχύει και εφαρμόζεται το π.δ.
267/1998. Από τις διατάξεις του παραπάνω π.δτος προκύπτει ότι οι αρμόδιες αρχές
κατά τη διαδικασία της αυτοψίας είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν πάσης φύσεως
αυθαιρεσίες που τυχόν υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Επίσης ισχύει και το άρ. 4
του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012), για τους τύπους αδειών δόμησης.
Η υπηρεσία ακόμη και δεν βρει κάτι σχετικό με τον λόγο της καταγγελίας για τον
οποίο γίνεται και η αυτοψία, αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει υποχρέωση να
καταγράψει κάθε παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας ακόμη και σε οποιαδήποτε
έκταση της οικοδομής.
Κρίθηκε λοιπόν ότι οι ενέργειες της υπηρεσίας του τμήματος έκδοσης αδειών
δόμησης, φαίνεται να συμφωνούν με το νομοθετικό πλαίσιο, πλην όμως
επισημάνθηκε ότι υπάρχει μία δυσκολία στην ερμηνεία της περίπτωσης του άρ. 4
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παρ. 1 περ. η ν. 4067/2012, κάτι που πρέπει να υποδειχθεί και στην υπό συζήτηση
ένσταση που άσκησε ο αναφέρων, ενώπιον του Συμβούλιου Πολεοδομικών Θεμάτων
και Αμφισβητήσεων της περιφερειακής ενότητας Έβρου (ΣΥΠΟΘΑ).
Υπόθεση 31/2015
Θέμα: Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, μετά από απόφαση του
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Υπηρεσιών
Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών)
http://www.alexpolis.gr/…/E…/Symparastatis/ypoth31_2015.docx
-Αναφορά δημότη με την οποία

διαμαρτύρεται, ότι παρανόμως

επιβλήθηκε

πρόστιμο ύψους 3.773,32€ για αυθαιρεσίες που καταγράφηκαν δυνάμει των με αρ.
1,2,6,8,3,4/9.5.2013 εκθέσεων αυτοψίας. Ήδη από το Γραφείο Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης, είχε λάβει εισήγηση με αρ. Υπόθεσης 16/2014, με την
οποία καλούσα την αρμόδια Διεύθυνση Δόμησης να περιγράψει αναλυτικά τις
αυθαιρεσίες στις οποίες είχε υποπέσει ώστε να λάβει πλήρη γνώση και αν έχει
αντιρρήσεις να προσφύγει στα αρμόδια όργανα.
Ο αναφέρων προσέφυγε πράγματι ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ το οποίο με απόφασή
του, έκρινε ότι η αίτηση θεραπείας που έκανε πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και
παρέπεμψε το φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Δόμησης, προκειμένου να προβεί
στον ορθό καταλογισμό των προστίμων.
Απαντήθηκε

λοιπόν

ότι

η

αρμόδια

Διεύθυνση

Δόμησης

του

Δήμου

Αλεξανδρούπολης, θα προβεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παραπάνω οργάνου
και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αρμοδιότητα διαμεσολάβησης από την πλευρά του
Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη.
Υπόθεση 32/2015
Θέμα: Κακή κατάσταση οδοστρώματος, στην οδό Ειρήνης και στο ύψος του
πεζόδρομου Σουλίου.
(Διεύθυνση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

και

Υπηρεσίας

Δόμησης,

Τμήμα

Συγκοινωνιακών Υδραυλικών και Εγγειοβελτικών Έργων, Συγκοινωνιών και
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Κυκλοφορίας)
http://www.alexpolis.gr/…/E…/Symparastatis/ypoth32_2015.docx
-αναφορά δημότη με την οποία, επισημαίνεται ότι επί της οδού Ειρήνης και στη
διασταύρωση με τον πεζόδρομο Σουλίου, το οδόστρωμα είναι σε κακή κατάσταση με
λακκούβες, στις οποίες συσσωρεύονται νερά, από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Ο
αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι έχει ήδη αναφερθεί προς την Υπηρεσία πολλάκις
χωρίς όμως να προβεί η τελευταία σε κάποια ενέργεια.
Επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με το άρ. 75 παρ.1 στ. α΄ με τίτλο «Ανάπτυξη» του ν.
3463/2006, στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων

ο

σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της
τοπική οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης κλπ. Εξάλλου η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι αρμόδια για την μελέτη, εκτέλεση
και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου με στόχο την έγκαιρη,
οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.
Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών
ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, ενώ
το Τμήμα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτικών Έργων, μεριμνά για την
εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών των έργων συντήρησης και βελτίωσης του
οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου και γενικά των μελετών για την υλοποίηση
των έργων του Τμήματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, κλήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, να προβεί σε
αυτοψία και εφόσον είναι δυνατό σε

επιδιόρθωση του οδοστρώματος επί της

προαναφερόμενης οδού.
Υπόθεση 33/2015
Θέμα: Διόρθωση πράξης προσκύρωσης λόγω εσφαλμένης αναγραφής ονόματος
ιδιοκτήτη.
(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών)
http://www.alexpolis.gr/…/E…/Symparastatis/ypoth33_2015.docx
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-αναφορά σύμφωνα με την οποία, σε συνταχθείσα Πράξη Προσκύρωσης της
Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης με το σχετικό διάγραμμα που τη συνοδεύει ως
αναπόσπαστο μέρος της, αναγράφεται λανθασμένα το όνομα μίας εκ των κυριών του
οικοπέδου.

Η αιτούσα παραπονείται ότι δεν είναι σωστή και ότι τη θίγει ως προς

τα συμφέροντά της η απάντηση που δόθηκε με την υπ’ αρ. πρ. 225/27.1.2015
έγγραφο της υπηρεσίας περί του ότι «..η λανθασμένη αναγραφή των ονομάτων των
ιδιοκτητών καθώς και ζητήματα σχετικά με την κυριότητα, είναι λόγοι που δεν
επιδρούν στο κύρος της πράξης.
Επειδή όμως για την σημείωση στο Υποθηκοφυλακείο Αλεξανδρούπολης αρχικά
της πράξης προσκύρωσης στις μερίδες των ιδιοκτητών που είναι υπόχρεοι για την
αποζημίωση, και στην συνέχεια για οριστική μεταγραφή της πράξης προσκύρωσης,
πρέπει να αναγράφονται σωστά τα στοιχεία των ιδιοκτητών στους οποίους θα
μεταγραφεί το προσκυρούμενο τμήμα, ως τμήμα πλέον της ιδιοκτησίας τους που
αποκτάται πρωτοτύπως, καθώς διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή τόσο η εγγραφή της
σημείωσης της πράξης προσκύρωσης, όσο και η οριστική μεταγραφή αυτής, αλλά και
η δυνατότητα αίτησης προσωρινού καθορισμού τιμής μονάδας από τους νέους
ιδιοκτήτες.
Μετά τα παραπάνω κλήθηκε το Τμήμα Πολεδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως εκδώσει νέα διορθωτική πράξη
προσκύρωσης ως προς το όνομα μιας εκ των συγκυριών του οικοπέδου και να
αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία των ονομάτων των άλλων ιδιοκτητών και να
αναγραφούν τα ποσοστά επί του οικοπέδου που ήδη κατέχουν για να είναι πιο
εύκολος ο εντοπισμός τους στο Υποθηκοφυλακείο Αλεξανδρούπολης.
Υπόθεση 34/2015
Θέμα:

Δυνατότητα

ακύρωσης

απόφασης

του

Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ακύρωσε πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αλεξανδρούπολης, σχετικά με έγκριση για προσφυγή στη δικαστική
διαμεσολάβηση των εργαζομένων στο πρώην νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«Αθλητικό

Πολιτιστικό

Κέντρο

Δήμου

Αλεξανδρούπολης»

(ΑΠΟΚΔΑ)

(Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, Νομική Υπηρεσία).
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http://www.alexpolis.gr/…/E…/Symparastatis/ypoth34_2015.docx
-Αναφορά εργαζομένων στο πρώην νομικό πρόσωπο του Δήμου με την επωνυμία
«Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (ΑΠΟΚΔΑ), που έχουν
ήδη μεταφερθεί στο προσωπικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε την προσφυγή στην
δικαστική διαμεσολάβηση του άρ. 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δυνάμει
της οποίας θα ορίζεται ότι η σχέση εργασίας των παραπάνω εργαζομένων είναι σχέση
πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου και όχι μερικής, γεγονός που αναγνωρίζει
και συνομολογεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο η παραπάνω απόφαση
ακυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η διαμεσολάβησή μου αφορούσε τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης αυτής
στην Επιτροπή του άρ. 152 του ΚΔΔ, θέτοντας ως ζητήματα προσφυγής α) την
αρμοδιότητα ελέγχου αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν την
διαδικασία δικαστική διαμεσολάβησης, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, β) τη δεσμευτικότητα του πρακτικού δικαστικής διαμεσολάβησης, που
αποτελεί εκτελεστό τίτλο, που δεσμεύει και τον αρμόδιο Επίτροπο ως προς τον
έλεγχο νομιμότητας της δαπάνης και γ) την αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να εξετάσει την φύση της διαφοράς, και την
λανθασμένη κρίση επ’ αυτής ότι πρόκειται για διαφορά «υπαλληλικού δικαίου».
Πράγματι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προσέφυγε ενώπιον την Επιτροπής με την
υπ’ αρ. πρ. 123 προσφυγή κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Επί της ως άνω προσφυγής
εκδόθηκε η με αρ. 42/2015 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία έγιναν δεκτά τα εξής: α)
Από το πρακτικό Δικαστικής Διαμεσολάβησης του άρ. 214 Β του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας απορρέει δεσμευτικότητα και εκτελεστότητα, που κωλύει τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, να εκδώσει την
προσβαλλόμενη απόφαση και να κρίνει κατ’ αποτέλεσμα επί των εξετασθέντων με το
πιο πάνω πρακτικό Δικαστικής Μεσολάβησης ζητημάτων και β) Σε κάθε πάντως
περίπτωση οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως εν προκειμένω, από την εφαρμογή των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, υπάγονται, ως ιδιωτικές διαφορές, στη
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δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, τα οποία είναι αρμόδια να κρίνουν την
επίδραση που ασκούν οι διατάξεις του άρ. 11 του π.δ. 164/ 2004 στην εφαρμογή ή μη
των σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Συνεπώς με την ανωτέρω
απόφαση έγιναν δεκτές οι προσφυγές του Δήμου και των εργαζομένων του ήδη
καταργημένου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.
Υπόθεση 35/2015
Θέμα: Διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στις ρυθμίσεις ένταξης
και περαίωσης των νόμων 4014/2011 και 4178/2013.
(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Υπηρεσιών
Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών)
http://www.alexpolis.gr/…/ET…/Symparastatis/ypoth35_2015.doc
-αναφορά που αφορούσε ελλιπή απάντηση της Διεύθυνσης Δόμησης σε αίτημα της
αιτούσας και συγκεκριμένα την υπαγωγή αυθαιρέτου ακινήτου που βρίσκεται σε
όμορη ιδιοκτησία, στην διαδικασία περαίωσης του άρ. 24 ν. 4014/2011. Η
καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι δεν είναι ορθή η διαδικασία της υπαγωγής και ότι σε
κάθε περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση οφείλει να εξετάσει την αυθαιρεσία της
κατασκευής, και να ανακαλέσει την άδεια, καθώς απ’ αυτήν αλλοιώνεται η δική της
ιδιοκτησία ως προς τη δόμηση.
Έγινε μία αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου για τις αυθαίρετες κατασκευές και
την γενικότερη προσέγγιση της νομιμοποίησης τους με όλους τους μέχρι τώρα
ισχύοντες νόμους.
Έγινε αναφορά στις αποφάσεις 3341/2013 και 1118 - 19/2014 της Ολομελείας του
Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκε, ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 24
του ν. 4014/2011, με τις οποίες επιτράπηκε κατ’ ουσίαν η επί μακρόν διατήρηση
κατασκευών που παραβιάζουν τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, είναι
αντίθετες στις επιταγές που απορρέουν από το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος.
Αντίθετα ο ν. 4178/2013, με τον οποίο επιχειρείται εκ νέου η ρύθμιση της αυθαίρετης
δόμησης, με την πρόβλεψη του μέτρου της αναστολής επιβολής των προβλεπόμενων
από τις παγίως ισχύουσες διατάξεις κυρώσεων ή και της οριστικής εξαίρεσης από την
κατεδάφιση, διαλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τις αυθαίρετες κατασκευές που είχαν
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ήδη υπαχθεί στις - κριθείσες στο μεταξύ αντισυνταγματικές - διατάξεις του ν.
4014/2011.
Προκύπτει τελικώς ότι οι Διευθύνσεις Δόμησης δεν εμπλέκονται σύμφωνα με την
παραπάνω διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στο άρ. 24
ν. 4178/2013, (περαίωση) και δεν δύναται εκ των πραγμάτων να εξετάσουν την
κυριότητα

των

φερόμενων

ως

ιδιοκτητών,

των

αυθαιρέτων

κατασκευών.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ανωτέρω «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων κατασκευών,
σύμφωνα με τους νόμους που εξετάστηκαν, έχει την έννοια ότι αίρονται οι δυσμενείς
συνέπειες της επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης και κατεδάφισης, ενώ
συγχρόνως καταγράφονται ηλεκτρονικά τα αυθαίρετα ακίνητα ώστε να υπαχθούν σε
μακροπρόθεσμο πολεοδομικό σχεδιασμό. Η τακτοποίηση αυτή θεραπεύει λοιπόν τις
όποιες πλημμέλειες των αδειών, ακόμη και την παράλειψη έκδοσή τους, και
αναστέλλει κάθε δυνατότητα εξέτασής τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Υπόθεση 36/2015
Θέμα: Διαδικασία υποβολής του τέλους του άρ. 20 ν. 2539/1997 (τέλος επί των
ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων).
(Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
http://www.alexpolis.gr/…/ET…/Symparastatis/ypoth36_2015.doc
-Σύμφωνα με την αναφορά η αιτούσα ζήτησε την διαγραφή ποσού που αφορά το
τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος έτους 2012 και προστίμου μη
υποβολής του ανωτέρου τέλους συνολικού ύψους ****Ευρώ. Ως λόγος διαγραφής
αναφέρεται η μη γνώση της ανωτέρω υποχρέωσης και η μη κλήση για καταβολή του
ανωτέρω τέλους.
Ωστόσο από το άρ. 17 παρ. 7 και 8 ν. 2130/1993, το τέλος επί των ακαθαρίστων
εσόδων καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρους προστιθέμενης
αξίας, εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται στο φόρο αυτόν. Συγχρόνως με την καταβολή
του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, προσκομίζεται η δήλωση του άρ. 6 παρ. 4
ν.

1080/1980

και

αντίγραφο

εκκαθαριστικού

σημειώματος

του

ΦΠΑ.

Από τα παραπάνω προκύπτει η υποχρεωτικότητα της καταβολής του εν λόγω τέλους,
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χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση από την πλευρά του Δήμου, αφού θεωρείται
αμιγώς φορολογική υποχρέωση υπέρ των Δήμων και όχι ανταποδοτικό τέλος.
Σε περίπτωση μη καταβολής η υπηρεσία εσόδων του Δήμου προβαίνει σε έλεγχο των
επιχειρήσεων. Προκειμένου όμως να λάβει τα στοιχεία του τζίρου των επιχειρήσεων
που δεν έχουν καταβάλλει το τέλος, αναμένεται η απάντηση από την Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η οποία καθυστερεί σημαντικά. Συνεπώς δεν υπήρξε
κάποια παράβαση από την πλευρά της υπηρεσίας ως προς την διαδικασία
καταλογισμού του ποσού.
Υπόθεση 37/2015
Θέμα: Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου), από γλάστρες και
ζαρντινιέρες έμπροσθεν της Λέσχης Αξιωματικών στην Λ. Δημοκρατίας.
(Διεύθυνση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

και

Υπηρεσίας

Δόμησης,

Τμήμα

Συγκοινωνιακών Υδραυλικών και Εγγειοβελτικών Έργων, Συγκοινωνιών και
Κυκλοφορίας)
http://www.alexpolis.gr/assets/ETOS_2015/Symparastatis/ypoth37_2015.docx
-αναφορά δημοτών, σύμφωνα με την οποία επί της Λ. Δημοκρατίας και έμπροσθεν
της Λέσχης Αξιωματικών έχουν τοποθετηθεί παράνομα και στην μέση του
πεζοδρομίου πλήθος από γλάστρες και ζαρντινιέρες διακοσμητικές, χωρίζοντας το
πεζοδρόμιο και δυσκολεύοντας την πρόσβαση της διέλευσης των πεζών.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης
με αρ. 15231, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄, 2280/12.10.2011, στο άρθρο 21 αυτού
με τίτλο «αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» ορίζεται ότι «Οι
αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών είναι οι εξής:..α..β..γ..δ. Αρμοδιότητες Τμήματος Συγκοινωνιών και
Κυκλοφορίας. α) Μεριμνά και εισηγείται για τη ρύθμιση κυκλοφορίας, τον
καθορισμό πεζοδρόμων, β)..γ)..δ)..Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση
στους κοινόχρηστους χώρους…»
Κατόπιν των ανωτέρω,

κλήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διά του

αρμοδίου Τμήματος Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας να προβεί σε άμεση ειδοποίηση

39 Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Ετήσια έκθεση 2015

προς τους υπευθύνους της Λέσχης Αξιωματικών, ώστε να ελευθερώσουν τον χώρο
του πεζοδρομίου από την κατάληψη με τις γλάστρες και ζαρντινιέρες.
Υπόθεση 38/2015
Θέμα: Αίτηση για διαγραφή μισθώματος χρήσης περιπτέρου. Αρμοδιότητα
Δημοτικού Συμβουλίου. Διαβίβαση αίτησης.
(Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
http://www.alexpolis.gr/…/E…/Symparastatis/ypoth38_2015.docx
-Σύμφωνα με την αναφορά η αιτούσα ζήτησε την διαγραφή μισθώματος μηνός
Νοεμβρίου έτους 2014, για χρήση περιπτέρου για λόγους οικονομικής δυσχέρειας. Η
αίτηση απευθύνθηκε στο Γραφείο Έκδοσης Αδειών και Εμπορικών Δραστηριοτήτων
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Γίνεται μία αναφορά στο πλαίσιο των συμβάσεων μισθώσεων και την δυνατότητα
μείωσής

τους

από

τους

αρμόδιους

Δήμους.

Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4071/2012, δόθηκε η αρμοδιότητα στα δημοτικά
συμβούλια με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, να αποφασίζουν για την μείωση του
ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν
συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην
οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι
ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται
βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Το ίδιο άρθρο
καθορίζει και μερικές άλλες λεπτομέρειες όπως την διάρκεια της μείωσης ή την
ανανέωση αυτής.
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, σχετικά με το ποιες συμβάσεις μίσθωσης,
εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση, προστέθηκε επεξηγηματική διάταξη με το άρ.
45 παρ. 1 του ν. 4257/2014. Υπάγονται πλέον και συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που
εκμισθώνουν γενικά οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων
των μισθώσεων προσοδοφόρων ακινήτων κατά την έννοια του άρ. 638 επ. του
Αστικού Κώδικα, οπότε και υπήχθησαν συμβάσεις μίσθωσης που αφορούσαν
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σχολικά κυλικεία και περίπτερα ακόμη. Πλην όμως δεν άλλαξε η προϋπόθεση της
ύπαρξης ενεργούς μίσθωσης κατά την 1η Ιουνίου του έτους 2010. (Σχετική και η
Εγκύκλιος 35/2014).
Βασικές προϋποθέσεις όμως για την εξέταση των αιτήσεων μειώσεως μισθωμάτων
είναι να υπάρχει ενεργής μίσθωση τόσο κατά την 1.6.2010 όσο και κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς το δημοτικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο ν’
αποφασίσει., ενώ περιεχόμενο του αιτήματος μπορεί να είναι μόνο η μείωση του
μισθώματος και όχι η διαγραφή του.
Κλήθηκε η υπηρεσία να διαβιβάσει την αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που
θα πάρει την τελική απόφαση, αφού λάβει όμως υπ’ όψιν της στην εισήγησή της, τα
παραπάνω αναφερόμενα σχετικά με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
Διαμεσολάβηση 39/2015
Θέμα: Αίτημα σχετικά με τις προϋποθέσεις εγκατάστασης κεραίας κινητής
τηλεφωνίας σε ακίνητο Δήμου Αλεξανδρούπολης. Διαβίβαση αίτησης.
(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Υπηρεσιών
Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών)
http://www.alexpolis.gr/assets/ETOS_2015/Symparastatis/ypoth39_2015.doc
- σαράντα οχτώ (48) αιτούντες, ζήτησαν τον έλεγχο, όσον αφορά τη νομιμότητα
εγκατάστασης

κεραίας

κινητής

τηλεφωνίας

στο

δώμα

ξενοδοχείου

στην

Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα διαρμαρτύρονται για την εγκατάσταση κεραίας
εκπομπής λήψης κινητής τηλεφωνία ήδη από το έτος 2000 και ότι υπόκεινται,
καθόσον όλοι κάτοικοι της περιοχής σε ακτινοβολία.
Από την έρευνα προέκυψε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 41 ν. 2145/1993
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ. 1 ν. 2801/2000, και σε περαιτέρω συνδυασμό
με το άρθρο 24α ν. 2075/1992, για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού
ραδιοεπικοινωνίας στην ξηρά απαιτείται αφενός η λήψη άδειας από το Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ήδη Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
και αφετέρου η έγκριση των απαραίτητων για την τοποθέτηση κεραίας δομικών
κατασκευών η οποία χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και
ισοδυναμεί με οικοδομική άδεια (ΣτΕ 4462 /2010, 2840/2008 κλπ).
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Η υπηρεσία της Διεύθυνσης Δόμησης δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης
των ορίων ασφαλείας έκθεσης

του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,

αρμοδιότητα που ανήκει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) η οποία είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, που ρυθμίζει, εποπτεύει και
ελέγχει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αγορά παροχής ταχυδρομικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Διαμεσολάβηση 40/2015
Θέμα: Διαδικασία επιστροφής χρηματικού ποσού που δεσμεύθηκε αχρεωστήτως.
(Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα
Ταμείου)
http://www.alexpolis.gr/assets/ETOS_2015/Symparastatis/ypoth40_2015.doc
-αναφορά της αιτούσας, σύμφωνα με την οποία ζητούσε την διαγραφή ποσών
προστίμων για την ατομική επιχείρηση που διατηρεί στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
που της είχε επιβληθεί στο παρελθόν για παραβάσεις σχετικά με την νομοθεσία
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και συγκεκριμένα για κατάληψη κοινοχρήστου
χώρου χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.
Από Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου
Αλεξανδρούπολης, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις ώστε να γίνει κατανοητό
ότι το προς επιστροφή ποσό θα συμψηφιζόταν με άλλα χρέη προς τον Δήμο και ότι η
αρμόδια υπηρεσία ενήργησε σύμφωνα με το νόμο και ότι ορθά έπραττε με την
έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων.
Συγκεκριμένα έγινε μία αναλυτική εξήγηση των γεγονότων και των νομικών
προϋποθέσεων για την επιβολή προστίμου, ενώ ταυτόχρονα της εξηγήθηκε ότι ο
Δήμος προέβη άμεσα σε επιστροφή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού και ότι
πρέπει να προχωρήσει στην ανάληψη αυτού.
Μετά τις απαραίτητες διευκρινίσεις πράγματι η αιτούσα προέβη στην ανάληψη
του ποσού και δυνάμει

συμψηφισμού εξοφλήθηκαν και τα υπόλοιπα χρέη της

επιχείρησης προς τον Δήμο.
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Διαμεσολάβηση 41/2015
Θέμα: Πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Χρηματικοί Κατάλογοι.
Στοιχεία κλήσεων.
(Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα
Ταμείου)
http://www.alexpolis.gr/assets/ETOS_2015/Symparastatis/ypoth41_2015.doc
-αναφορά αιτούντος, σύμφωνα με την οποία ζητούσε την διαγραφή ποσών
προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που επιβλήθηκαν σε παρελθόντα έτη
για το λόγο ότι

αφενός δεν έλαβε γνώση του χρηματικού καταλόγου και οι

βεβαιώσεις έγιναν πολλά χρόνια μετά την παράβαση, αφετέρου στα σώματα των
κλήσεων παρουσιάζονταν ελλείψεις σχετικά με την ορθή αναγραφή στοιχείων.
Για

τους χρηματικούς καταλόγους που έχει λάβει υπάρχουν

αποδεικτικά

επίδοσης, που σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των ανωτέρω καταλογισμών,
οπότε δεν έχασε κανένα νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει εντός των προβλεπόμενων
από τον νόμο προθεσμιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, ενώπιον των
αρμοδίων οργάνων.
Σύμφωνα όμως με έγγραφο του

Συνηγόρου του Πολίτη επισημάνθηκε στις

αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (υπ' αριθμ.
2515/64/2007/11.7.2007 ΚΥΑ, και άρθρα 4,10 και 104 του ΚΟΚ), στην κλήση θα
πρέπει να αναγράφονται ορθά όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ακριβή
προσδιορισμό του οχήματος του παραβάτη και της παράβασης που διαπράχθηκε.
Επιπλέον, διευκρίνισε ότι στις περιπτώσεις εκείνες που το αρμόδιο διοικητικό
όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη της ορθής αναγραφής στην κλήση όλων των
στοιχείων που προβλέπει ο νόμος, αναγράφει εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία, η εν
λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εισηγήθηκε την διαγραφή των προστίμων
(δυνάμει της διάταξης του εδαφ δ' της παρ 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006
(Δ.Κ.Κ.), που βασίστηκαν σε κλήσεις με ελλιπή στοιχεία

και τη σύνταξη νέου

καταλόγου που θα αφορούν τις κλήσεις που απομένουν και είναι νόμιμες.
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Συνολικά το Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
ασχολήθηκε με δέκα οχτώ υποθέσεις που αφορούσαν:
-Εννέα (9) υποθέσεις αφορούσαν την Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Ταμείου, Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού).
Σε τέσσερις (4) περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν θετικά, ενώ
στις υπόλοιπες πέντε (5), δόθηκαν διευκρινίσεις στους θιγόμενους σχετικά με τις
αιτιάσεις τους και ενημερώθηκαν για την δράση των υπηρεσιών.
-Επτά (7) υποθέσεις αφορούσαν την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών, Τμήμα
Συγκοινωνιακών Υδραυλικών και Εγγειοβελτικών Έργων, Συγκοινωνιών και
Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών).
Σε μία (1) περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία ανταποκρίθηκε θετικά, σε δύο (2)
περιπτώσεις αναμένεται η διεκπεραίωση ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις (4), δόθηκαν
διευκρινίσεις τους θιγόμενους σχετικά με τις αιτιάσεις τους και ενημερώθηκαν για
την δράση των υπηρεσιών.
-Μία υπόθεση που αφορούσε την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, στην η οποία η αρμόδια υπηρεσία ανταποκρίθηκε
θετικά.
-Μία υπόθεση που αφορούσε την Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά
……………………………………………………………………………….
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Η. Ειδικές προτάσεις άρ. 77 παρ. 5 ν. 3852/2010
O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο της
αρμοδιότητάς του περί διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης
και των σχέσεών της με το κοινό, επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων
κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει (άρθρο 77 παράγραφος 5 εδάφιο γ'
Ν.3852/2010), διατυπώνει Ειδική Πρόταση, η οποία υποβάλλεται στον Δήμαρχο και
κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Οι
Ειδικές Προτάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου.
Με βάση την παραπάνω αρμοδιότητα, εκδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν οι εξής
προτάσεις.
Ειδική Πρόταση άρ. 77 παρ. 5 ν. 3852/2010
Αρ. 1/2015
Θέμα:

Όρια

επαγγελματικών

δικαιωμάτων

Μηχανικών

Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης, δικαιώματα υπογραφής αντισεισμικών μελετών σε αιτήσεις
αδειών δόμησης.
http://www.alexpolis.gr/assets/ETOS_2014/Simparastatis/eidiki%20protasi1_201
5.doc

Η Ειδική Πρόταση 1/2015 αφορά προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την
άρνηση της υπηρεσίας ελέγχου στατικών και αντισεισμικών μελετών της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, να δεχθεί μελέτη στατικών (και την υπ’
αυτήν κατατεθειμένη αντισεισμική μελέτη), που συντάχθηκε και υπογράφηκε
αυτοδυνάμως, από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, απόφοιτο του Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, σε αίτηση για έγκριση
άδειας δόμησης σε ειδική μεταλλική κατασκευή, και την αναζήτηση υπογραφής για
τη συγκεκριμένη μελέτη από πτυχιούχο πολιτικό μηχανικό πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης.
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Για το συγκεκριμένο θέμα είχα δεχθεί και άλλες φορές ερωτήματα, από
μηχανικούς της κατεύθυνσης της τεχνολογικής εκπαίδευσης στο παρελθόν, καθώς
πρόκειται για το διαχρονικό πλέον πρόβλημα της οριοθέτησης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των μηχανικών και γενικότερα των κατηγοριών επαγγελματιών των δύο
κατευθύνσεων δηλαδή της επαγγελματικής και της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Στην παραπάνω πρόταση κατέθεσα εξαρχής την άποψη ότι, από τις συζητήσεις με
τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και από τα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν στο
Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, οι διαφωνίες που παρουσιάζονται οφείλονται στο ελλιπές και
ασαφές νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή του, σε βάρος όλων
των εμπλεκόμενων μερών.
Και ενώ είχα ήδη σε άλλο θέμα που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των
διπλωματούχων μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης, εκδώσει πρόταση με θετικό
περιεχόμενο (την από 20.11.2013), να δέχεται δηλαδή η υπηρεσία δόμησης την
αυτοδύναμη υπογραφή στα εξαρτηµένα στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα -Αναφοράς
'87 τοπογραφικά διαγράµµατα που συντάσσονται απ’ αυτούς, καθώς βασίζεται σε μία
προηγούμενη πρακτική ενώ ακολουθείται και από άλλες Διευθύνσεις Δόμησης, αυτή
η περίπτωση ήταν τελείως διαφορετική.
Από την επισκόπηση της νομοθεσίας που παρέθεσα στην ανωτέρω πρόταση και
που ίσχυε και ισχύει ως σήμερα, προκύπτει ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται
από δύο παράλληλους και διακριτούς τομείς ήτοι του πανεπιστημιακού τομέα και του
τεχνολογικού τομέα, πράγμα που σημαίνει ότι και τα ΤΕΙ και μετά την ένταξή τους
στη βαθμίδα της ανώτατης εκπαίδευσης, εξακολουθούν να διαφοροποιούνται από τα
ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (ΣτΕ 2616/2014).
Απ’ αυτό συνεπάγεται ότι ο νομοθέτης στην περίπτωση εκείνη που τα γνωστικά
αντικείμενα των δύο τομέων, είναι πιθανό να συμπίπτουν, οφείλει να κάνει
διαχωρισμό, ως προς την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
αποφοίτων από την μία ή την άλλη κατηγορία ανώτατης εκπαίδευσης.
Το γεγονός ότι οι δύο τομείς βρίσκονται κάτω από την σκέπη της έννοιας «ανώτατη
εκπαίδευση» δεν μπορεί να εξομοιώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
από τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ούτε οι αφαιρέσεις του νομοθέτη, και οι
γενικόλογες διατάξεις σχετικά με την ελευθερία άσκησης του επαγγέλματος του
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πολιτικού μηχανικού, με διαγραφή της αναφοράς της προέλευσης των διπλωμάτων
από Πολυτεχνείο ή Πανεπιστημιακό εν γένει Ίδρυμα, μπορούν να σημαίνουν την
εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από τους δύο
παραπάνω τομείς της ανωτάτης εκπαίδευσης. Η εξομοίωση θα πρέπει να αναφέρεται
ρητά, σε ό,τι αφορά και όχι με γενικές διατάξεις, ιδίως όταν πρόκειται για την
πολύπαθη κατηγορία των μηχανικών εν γένει.
Σε αυτή την κρίση συνηγορεί το γεγονός ότι η πολιτεία επιδεικτικά και αδικώντας
το σύνολο των επαγγελματιών, αρνείται να προβεί σε διαχωρισμό των δικαιωμάτων,
ώστε να υπάρχει μία σαφής και ξεκάθαρη εικόνα για τα όρια της άσκησης του
επαγγέλματος των επαγγελματιών που προέρχονται από την κάθε μία από τις
παραπάνω κατηγορίες εκπαίδευσης. Αυτό άλλωστε επεσήμανε και η απόφαση ΣτΕ
4917/2012.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι μία βαθιά σύγχυση, με πολλές εντάσεις και
με αντικρουόμενες γνώμες μεταξύ των δύο κατηγοριών επαγγελματιών, αλλά και
διαφωνίες στον τρόπο αντιμετώπισης των αιτούμενων εκδόσεων αδειών από τις
εκάστοτε πολεοδομίες, αφού υπάρχουν υπηρεσίες που δεν απαιτούν για την σύνταξη
της αντισεισμικής μελέτης υπογραφή πολιτικού μηχανικού πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης.
Η δε τροποποίηση των άρθρων 1,2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως
του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου»,
δυνάμει του νόμου 4254/2014, έρχεται και επιτείνει αυτή την σύγχυση αφού
αφήνεται να εννοηθεί ότι εξομοιώνονται οι τίτλοι σπουδών των δύο κατηγοριών με
αντίστοιχη επέκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μέχρι εξισώσεως. Ωστόσο με
την τροποποίηση του άρ. 4 ν. 4663/1930 που αφορά τους διπλωματούχους
μηχανικούς, δεν λείπει η νομοθετική εξουσιοδότηση ώστε « με προεδρικά
διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά περίπτωση
Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και θρησκευμάτων, να καθορίζονται: α)
Ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου
σπουδών, που έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των
άρθρων 1, 2 και 3. Β)…γ)…κλπ»
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Είναι φανερό ότι ο νόμος αυτός αφορά την απαγόρευση των περιορισμών στην
πρόσβαση και στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και των
ειδικότερων κατηγοριών τους, όπως υπερτονίζεται και στον τίτλο του. Αυτό όμως δεν
αρκεί για να κατοχυρώσει τις δύο πλευρές στην άσκηση των επαγγελματικών τους
δραστηριοτήτων γι’ αυτό και δίνει εξουσιοδοτήσεις για παραπέρα εξειδίκευση.
Συνεπώς καταλήγω στην έκθεση ότι «από το πνεύμα των διατάξεων όμως και
από την επισκόπηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, κατά την άποψή μου δεν
μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα όρια των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των δύο κατηγοριών που αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία
(εκπόνησης και υπογραφής αντισεισμικών μελετών).
Δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να απαιτήσουμε από τους αρμόδιους
υπαλλήλους που έχουν γνώση της περιπλοκότητας του ζητήματος, να λαμβάνουν
αποφάσεις, οι οποίες δεν μπορούν, εξαιτίας της αταξίας του νομοθετικού
πλαισίου, να αιτιολογηθούν επαρκώς.
Άλλωστε από έγγραφα που έφτασαν στο γραφείο μου, καταδεικνύεται ότι η
Πολιτεία είναι σε γνώση του ζητήματος και αναμένεται απ’ αυτήν η οριστική του
διευθέτηση.
Έχοντας

υπ’

όψιν

όλα

τα

παραπάνω

προτείνεται:

Α) Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αλεξανδρούπολης η οποία θα ζητά
με έγγραφό της, εκθέτοντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες της,
από το Υπουργείο Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Αλλαγής, την αποσαφήνιση των
παραπάνω

ζητημάτων

σχετικά

με

τα

επαγγελματικά

δικαιώματα.

Β) Η επαρκής και ενδελεχής ενημέρωση του κ. Δημάρχου για το πρόβλημα από την
Διεύθυνση Πολεοδομίας και η πρόταση για αντιμετώπιση του θέματος από κοινού με
άλλους Δήμους στα πλαίσια της Κεντρικής Ένωσης Δήμου Ελλάδας, με τελικό
αποδέκτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ειδική Πρόταση άρ. 77 παρ. 5 ν. 3852/2010
Αρ. 2/2015
Θέμα: «Τροποποίηση όρων για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής/μουσικών
οργάνων. Σύνταξη νέου κανονισμού χορήγησης αδειών».
http://www.alexpolis.gr/…/…/Symparastatis/eidprot2_2015.docx
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Πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (δέκα οχτώ επιχειρήσεις καφέ
μπαρ) διαμαρτυρήθηκαν διά των υπευθύνων τους, με αναφορά και υπόμνημα
υπογεγραμμένο από πληρεξούσια δικηγόρο, που απεύθυναν στον Δήμαρχο
Αλεξανδρούπολης, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά και στο Γραφείο
Συμπαραστάτη, για το γεγονός ότι διατάχθηκε η επί δεκαήμερο προσωρινή αφαίρεση
της άδειας λειτουργίας τους, μετά από βεβαίωση της παράβασης "χρήση μουσικής με
ανοιχτές πόρτες παράθυρα" και κατά παράβαση του άρ. 3 της Αστυνομικής Διάταξης
3/96. Δηλαδή τα αστυνομικά όργανα στα πλαίσια εφαρμογής της Αστυνομικής
Διάταξης με αρ. 3/1996 προέβησαν σε διαπιστώσεις παραβάσεων για λειτουργία
μουσικής σε στεγασμένα καταστήματα που είχαν ανοιχτές πόρτες και παράθυρα,
παραβαίνοντας όρο που τίθεται στην άδεια λειτουργίας μουσικής.
Συντάχθηκε λοιπόν και αναρτήθηκε η με αρ. 2/2015 Ειδική Πρόταση του άρ. 77
παρ. 5 ν. 3852/2010, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, με θέμα
«Τροποποίηση όρων για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων.
Σύνταξη νέου κανονισμού χορήγησης αδειών».
Η έκθεση 27 σελίδων, αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει
την ανάπτυξη του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει μετά την κατάργηση της
Υγειονομικής Διάταξης με αρ. Α1 β/8577/83 και την αντικατάστασή της από την
σχετικά πρόσφατη Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12, καθώς και την
υγειονομική διάταξη που ισχύει για την μέγιστη ηχοστάθμη και τους νόμιμους τρόπου
μέτρησης αυτής, την ηχορύπανση, την αστυνομική διάταξη 3/96 που επικαλείται η
Αστυνομία και τι προστατεύεται τελικώς μ' αυτήν. Φυσικά, κομβικής σημασίας είναι
τα άρθρα: α) 75 περ. γ΄ παρ. 9 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αναφέρει ότι
ανήκει στην αρμοδιότητά τους ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας
μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των
υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της Διοίκησης και β) άρ. 73 ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», που εξειδικεύονται τα όργανα που θα είναι αρμόδια για
την χορήγηση των παραπάνω αδειών και για την θέσπιση όρων και προϋποθέσεων
για τη χορήγηση αυτών. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι αρμόδια,
με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας
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λειτουργίας μουσικής, στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την καταγραφή του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου, αφού οι διατάξεις που αφορούν την χρήση μουσικής είναι διάσπαρτες σε
άρθρα νόμων, υγειονομικές διατάξεις, αστυνομικές διατάξεις αλλά και κανονιστικές
εγκυκλίου όπως η εγκύκλιος 2/2013, που ενώ έχει εκδοθεί για αποσαφήνιση της ΥΔ
96967, επαναφέρει όρους της καταργηθείσας προηγούμενης υγειονομικής διάταξης.
Για την σύνταξη της παρούσας πρότασης, έγιναν συζητήσεις με την εκπρόσωπο
των επιχειρήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπογράφουσα του
υπομνήματος, δικηγόρο κ. Πουρνάρα, με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, ενώ έλαβε χώρα και
σύσκεψη μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου Διοικητικού Πρωτοδικείου με
συμμετοχή υπαλλήλων της Υγειονομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου.
Από τις συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και από τα έγγραφα που
συγκεντρώθηκαν στο Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έγινε δυνατή η καταγραφή του νομικού πλαισίου, και
εξήχθησαν ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία οδήγησαν στην διατύπωση των
προτάσεων.
Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 75
περ. γ΄ παρ. 9 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ανήκει στην αρμοδιότητά των
Δήμων ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε
καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και
κανονιστικών διατάξεων της Διοίκησης.
Ότι επίσης από το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για την χορήγηση
των αδειών λειτουργίας μουσικής, οι βασικές και αδιαμφισβήτητες προϋποθέσεις
είναι i) το ωράριο με τις νόμιμες παρατάσεις του και ii) η μέγιστη επιτρεπόμενη
ηχοστάθμη Α, το ύψος της οποίας καθορίζεται για τα συγκεκριμένου τύπου
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα 80db.
Κανένα νομοθέτημα δεν αναφέρεται σε κλειστές πόρτες ή παράθυρα ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Άλλωστε η θέσπιση του παραπάνω ορίου αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας
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υγείας, από τους θορύβους που προκαλούνται από την αλόγιστη χρήση της μουσικής.
Η δε διακρίβωση της υπέρβασης αυτής γίνεται με τους επιστημονικά αναλυόμενους
τρόπους μέτρησης που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Υγειονομικής Διάταξης
Α5/3010/85.
Δεν παραβλέπεται το γεγονός ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες επικαλούνται τη
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αρ. 500/2001, η οποία
εκδόθηκε επί της προϊσχύσασας Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83 και ιδίως της
απάντησης που δίνεται στο ερώτημα Β, αν δηλαδή αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση
των υγειονομικών όρων λειτουργίας ενός «λοιπού καταστήματος» η χρησιμοποίηση
μουσικής χωρίς την απαραίτητη άδεια καθώς και η παραβίαση συνθηκών λειτουργίας
ενός καταστήματος (υπέρβαση της ανώτατης ηχοστάθμης, άνοιγμα της πόρτας
παραθύρων κλπ). Με την ανωτέρω γνωμοδότηση γίνεται μία γενική αναφορά στην
ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας ενός καταστήματος και
ότι η ερμηνεία αυτού ανήκει στην διακριτική ευχέρεια των Υγειονομικών
Υπηρεσιών.
Ωστόσο η μόνη αναφορά σε «ανοιχτές πόρτες και παράθυρα» γίνεται με το
συνημμένο

διαβιβαστικό

έγγραφο

αυτής

της

γνωμοδότησης

με

αρ.

πρ.

Υ2/οικ.1652/27.4.2001, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, Γενική Διεύθυνση Υγείας, με
το οποίο δίνονται και παραδείγματα παραβάσεων συνθηκών λειτουργίας που
αναγράφονται στην άδεια μουσικής, μεταξύ άλλων και η χρήση μουσικής με ανοιχτές
πόρτες ή παράθυρα.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και κυρίως το θέμα της προστασίας της
δημόσιας υγείας από την ηχορύπανση, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η χρήση
μουσικής με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα δεν αποτελεί αυτοτελή παράβαση,
παρά μόνο όταν διαπιστωθεί πράγματι η υπέρβαση της επιτρεπόμενης
ηχοστάθμης, η οποία διαπίστωση θα γίνεται με τους καθιερωμένους
επιστημονικά τρόπους. Η υπέρβαση της μέγιστης ηχοστάθμης που αναγράφεται
στην άδεια χορήγησης μουσικής αποτελεί παράβαση όρου και δικαιολογεί
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Συνεπώς προτείνεται η σύνταξη ενός σύγχρονου κανονισμού χορήγησης αδειών
χρήσεως και λειτουργίας μουσικής, όπου θα ήταν σκόπιμο να χωριστούν σε ζώνες
οι εντός πόλης περιοχές που δραστηριοποιούνται καταστήματα υγειονομικού
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ενδιαφέροντος και ανάλογα με την πιθανότητα επιβάρυνσης των περίοικων να
επιτρέπεται μέγιστη ηχοστάθμη A ακόμη και κάτω των 80 db. Να γίνουν επίσης
ειδικές προβλέψεις για τα κάθε είδους καταστήματα που χρησιμοποιούν μουσική σε
υπαίθριους χώρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/οικ
96967/8.10.2012.
Μέχρι ωστόσο, την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης του νέου
κανονισμού, θεωρείται σκόπιμο και προς αποφυγή περαιτέρω παρεξηγήσεων, που
οδηγούν

στην

διαπίστωση

παράβασης

των

καταστημάτων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος που λειτουργούν μουσική με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, άνευ
ετέρου λόγου, ήτοι χωρίς διαπίστωση ηχορύπανσης και βλάβης της δημόσιας υγείας,
με εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
Δήμου Αλεξανδρούπολης, να τροποποιηθεί η ήδη ισχύουσα απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου με αρ. 156/2007, μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
πρότασης αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο και να προστεθεί όρος ώστε να
επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε στεγασμένους χώρους
καταστημάτων τα οποία δύνανται να λειτουργούν και με ανοιχτές πόρτες και
παράθυρα, υπό την προϋπόθεση, ότι η λειτουργία μουσικής δεν θα ξεπερνά τη
μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη που ορίζεται στις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις.
Η πρόταση αυτή αποτέλεσε εισήγηση για την υπ’ αρ. 44/2016 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, της οποίας ωστόσο εκκρεμεί έλεγχος
νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
………………………………………………………………………………..
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Θ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το άρ. 77 παρ. 5 ν. 3852/2010 «Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να
προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής Διοίκησης και των
σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ`
ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει».
Από τις διαμαρτυρίες δημοτών, από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας ιδίως των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, και

από την

κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης μας που εκπονήθηκε, διαπιστώθηκε η ανάγκη
διασφάλισης του δικαιώματος προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους.
Δημόσιοι χώροι είναι αυτοί που προορίζονται κατά την κείμενη πολεοδομική
νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα για κοινή χρήση π.χ. οδοί, πλατείες, άλση,
αιγιαλός, παραλία, λιμάνια, όχθες λιμνών και ποταμών, δημόσια δάση. Περαιτέρω
δημόσιος χώρος θεωρείται και κάθε άλλος, ανοικτός και ελευθέρως προσβάσιμος σε
απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, χώρος ο οποίος με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο
(π.χ. οικοδομική άδεια) έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί
να ανήκουν μεγάλα εμπορικά κέντρα, ειδικά πάρκα, χώροι αναψυχής, κ.λπ. Στους
δημόσιους χώρους συγκαταλέγονται, τέλος, και οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με
μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως μετρό, κτίρια επιβατών του αεροδρομίου, κ.λπ.,
χώροι δηλαδή προσβάσιμοι σε απεριόριστο αριθμό ατόμων, που όμως μπορεί να είναι
και κλειστοί και η είσοδος σε αυτούς ελεγχόμενη.
Προσβασιμότητα (στο δομημένο περιβάλλον και στους ελεύθερους χώρους) είναι
η δυνατότητα που δίνεται σε κάθε άνθρωπο να κινείται με ανεξαρτησία, άνεση,
ασφάλεια και αυτονομία σε όλους τους χώρους, ώστε να συμμετέχει ισότιμα στα
κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα της ζωής κάθε πόλης της κάθε χώρας.
Η χρήση του δημόσιου χώρου αποτελεί δικαίωμα του πολίτη, για την άσκηση του
οποίου η απρόσκοπτη πρόσβαση αποτελεί ασφαλώς ουσιώδες προαπαιτούμενο.
Η προσβασιμότητα, η δυνατότητα δηλαδή του πολίτη να προσεγγίσει τον δημόσιο
χώρο και να κινηθεί σε αυτόν, δεν μπορεί να είναι μόνο φυσική/σωματική, στην
οποία συνήθως αναφερόμαστε, αλλά επίσης οπτική και ψυχολογική/συμβολική
(Έρση Φιλιποππούλου, «Πόσο προσβάσιμος είναι ο δημόσιος χώρος», Περιοδικό
Αρχιτέκτονες, Φεβρουάριος 2014)
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φωτ. Ashley Hill (flickr.com)

Η εξασφάλιση όμως από όλους μας ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως σωματικής
κατάστασης, δεν είναι αυτονόητη. Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι λαμβάνονται όλα
εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την χρήση του δικαιώματος, η σκληρή
πραγματικότητα μας επιφυλάσσει την αναίρεσή τους. Και τούτο γιατί οι ίδιοι οι
πολίτες παρακωλύουν με την καθημερινή πρακτική την ενέργεια του δικαιώματος.
(π.χ. παρκαρίσματα σε ράμπες και διαβάσεις, αυθαίρετες κατασκευές και
διακοσμητικά υλικά στην μέση πεζοδρόμων, παρκαρίσματα στον ποδηλατόδρομο,
φορτοεκφορτώσεις σε πεζοδρόμια, πινακίδες, εμπορεύματα από παρακείμενα
καταστήματα, τραπεζοκαθίσματα κλπ).
Η απόλαυση του δικαιώματος της προσβασιμότητας εξαρτάται και από το αν ο
χώρος και δη ο δημόσιος, είναι φιλόξενος για τον χρήστη ή όχι.

Καθημερινά

βλέπουμε πολίτες που κυριολεκτικά εκτοπίζονται από τα πεζοδρόμια, καθώς είναι
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πολλαπλώς κατειλημμένα. Δημιουργείται έτσι η ψυχολογική κατάσταση της ξένωσης,
της άρνησης και του ανεπιθύμητου πολίτη στον ίδιο του τον χώρο. Φυσικά
επακόλουθη είναι η έντονη διαμαρτυρία και αντίδραση.
Η πόλη της Αλεξανδρούπολης ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες σφύζει από ζωή.
Στη δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο, είναι λογικό οι επιχειρηματίες της πόλης να
επιζητούν την προσέλκυση των πελατών τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Ωστόσο και οι διαμαρτυρίες των δημοτών που ζητούν την απόλαυση της χρήσης της
πρόσβασης στους δημόσιους χώρους, είναι πλέον έντονες.
Προτείνεται λοιπόν:
Α) Ένα πρόγραμμα ενημέρωσης σε σχολεία της πόλης, που θα αποβλέπει στην
γνώση του δικαιώματος της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους από όλους
τους πολίτες, της κυκλοφοριακής αγωγής και του σεβασμού του δημοσίου χώρου. Το
πρόγραμμα να αποβλέπει στην προσβασιμότητα στις κατηγορίες των ΑμεΑ και σε
άλλες κατηγορίες «εμποδιζόμενων ατόμων» (στα εμποδιζόμενα άτομα ανήκουν όχι
μόνο τα άτομα με αναπηρία αλλά και τα άτομα με μειωμένες ικανότητες φυσικής
λειτουργίας, όπως τα άτομα της τρίτης ηλικίας, οι εγκυμονούσες γυναίκες, τα
προεφηβικά άτομα, κλπ). Το πρόγραμμα ενημέρωσης μπορεί να εκπονηθεί στη βάση
μίας συνεργασίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, με τους διευθυντές των
σχολείων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της πόλης.
Φυσικά η ορθή εκπόνηση θα επιτευχθεί και με τη συμμετοχή άλλων φορέων όπως
των μηχανικών αρχιτεκτόνων, της αστυνομίας πόλεως, των τεχνικών υπηρεσιών του
Δήμου, και γενικά όσων φορέων, είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιστη του
δικαιώματος προσβασιμότητας.
Β) Απαιτείται μία καταγραφή από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, σε
συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση και τους συλλόγους των ΑμεΑ, των
σημείων εκείνων της πόλης που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα
προσβασιμότητας, ώστε να προωθηθούν δράσεις αποκατάστασης.
Γ) Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι πρέπει να εφαρμόζεται και το πλαίσιο των
κυρώσεων που προβλέπουν τα νομοθετήματα, σχετικά με τις παραβιάσεις της χρήσης
του κοινόχρηστου χώρου ή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτό απαιτεί συχνούς
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και ειδικούς ελέγχους, στους οποίους πρέπει να συμβάλλει και η ολιγομελής
Δημοτική Αστυνομία.
Δ) Τέλος οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, πρέπει να προβούν στην αναθεώρηση
του υπάρχοντος Κανονισμού Χρήσης πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, ώστε να γίνει
νέα χωροθέτηση χρήσης των χώρων, με σκοπό την προσβασιμότητα από όλους
ανεξαιρέτως και την φιλική χρήση αυτών, ανάλογα με την δυνατότητα του κάθε
χώρου να υποστηρίζει ορισμένες χρήσεις.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα του
Κράτους, ιδίως τα τελευταία χρόνια, η γενική αναδιάρθρωση της διοίκησης. Ωστόσο
στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δύσκολο να διαφανούν τα σημάδια
εκείνα που θα στήριζαν αυτό τον σκοπό. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης
εισήχθη στην τοπική αυτοδιοίκηση και ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και
της Επιχείρησης, με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010), ύστερα από
σειρά ψηφισμάτων και συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αρμοδιότητα του
θεσμού είναι να υλοποιείται το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν σε τοπικό
θεσμό εξωδικαστικής διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών τους με την
τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η υλοποίηση
των επιταγών της δημοκρατικής αρχής και της αρχής του αυτοδιοίκητου των τοπικών
κοινωνιών, αρχές με συνταγματική περιωπή.
Η θέση του θεσμού εξελίσσεται σ’ ένα περιβάλλον ανασφάλειας, αφορισμού και
αναίρεσης της όποιας εμπιστοσύνης σε θεσμούς και αξίες.
Γι’ αυτό πάνω απ’ όλα έργο του θεσμού είναι να κάνει διάλογο με τη διοίκηση και
τον δημότη, ώστε να διασφαλιστεί το ελάχιστο που είναι η κατοχύρωση κάθε
δικαιώματος του τελευταίου, χωρίς ταυτόχρονα να απειλείται η αρχή της
νομιμότητας. Η επιμονή μου στα «μικρά»- ας μου επιτραπεί η έκφραση- αλλά
σημαντικά δικαιώματα, είναι δεδομένη. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το
δικαίωμα στη γνώση εγγράφων, το δικαίωμα αναφοράς, το δικαίωμα απάντησης σε
αιτήματα και μάλιστα εντός του καθορισμένου χρόνου, μαζί με τις γενικές αρχές του
δικαιικού μας συστήματος, όπως η χρηστή διοίκηση, η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
στη δράση της διοίκησης, η καλή πίστη και η αρχή της αναλογικότητας, συνθέτουν
τον πολύτιμο πυρήνα της δημοκρατικής αρχής.
Δεν μένει λοιπόν παρά στο δύσκολο περιβάλλον που καλούμαστε να εργαστούμε –
και το οποίο δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της οικονομικής κρίσης, όπως θέλουν να
πιστεύουν πολλοί- να διαφυλάξουμε αυτό τον πυρήνα, ώστε να ανακτηθεί η
εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς.
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