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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ. 16173/214-2016 αναφορά η οποία έλαβε αριθμό 10 στο βιβλίο καταγγελιών στο μητρώο. Ο
καταγγέλλων,

έχει

κατάστημα

υγειονομικού

ενδιαφέροντος

επί

της

οδού

……………………………….. . Μπροστά από το κατάστημά του βρίσκεται ένας κάδος
απορριμάτων ο οποίος εξυπηρετούσε τς ανάγκες της γειτονικής περιοχής. Όμως δεν
επαρκεί πλέον για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής καθώς το τελευταίο χρονικό

διάστημα έχουν αυξηθεί τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα σήμερα
στην περιοχή λειτουργούν δύο εστιατόρια (…………………..), τρία καταστήματα καφέ
(……………………………………….) και δύο καταστήματα με μπουγάτσες τα οποία
αποθέτουν τα σκουπίδια τους σε αυτόν το κάδο. Το αποτέλεσμα είναι να ξεχειλίζει πάντα ο
κάδος από τα σκουπίδια και να σκορπίζονται στο δρόμο μπροστά από το κατάστημά μου.
Παραπονείται ότι ενώ παρόλο που έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 68961/2-12-2015 αίτησή
του προς την Διεύθυνση Καθαριότητας, δεν έχει λάβει κάποια απάντηση.

Ζήτησε τη

σύμπραξη του συμπαραστάτη προκειμένου να ρυθμιστεί το πρόβλημα
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Ο
ανωτέρω δημότης θίγεται από την συμπεριφορά της Δημοτική Επιχείρησης

και ως εκ

τούτου η αναφορά του πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Η συμπαραστάτης απέστειλε ερώτημα προς την αρμόδια υπηρεσία και είχε μία συνάντηση
με τον διευθυντή της διεύθυνσης περιβάλλοντος όπου εξέθεσε το πρόβλημα και πρότεινε
πιθανές λύσεις. Η Υπηρεσία δήλωσε ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί
στην περιοχή και βεβαίωσε ότι σκοπεύει να το επιληφθεί.
Σήμερα ο κάδος έχει αφαιρεθεί και πλέον οι κάτοικοι/επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
περιοχής θα εξυπηρετούνται από το Υπογειοποιημένο Σύστημα Αποκομιδής της Πλατείας
Νίκης. Η Υπηρεσία επανειλημμένα κάλεσε τους περίοικους ιδιοκτήτες και μισθωτές - όπου
τους ενημέρωσε για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας.
Προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της περιοχής η Διεύθυνση καθαριότητας ζήτησε τη
συνδρομή της Δημοτικής Υπηρεσίας προκειμένου να τηρηθεί ο κανονισμός καθαριότητας.
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