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Κοιν.:

Βλ. πίνακα αποδεκτών

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 24/2018
(Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)
Το γραφείο του Συμπαραστάτη δέχτηκε την υπ’αριθμό πρωτ.
…./10.12.2018 καταγγελία του κ. ……………., που έλαβε αριθμό ***/2018
στο Μητρώο Καταγγελιών.
Ο

καταγγέλλων,

κατά

την

εκτίμηση

του

περιεχομένου

της

καταγγελίας του, αναφέρει ότι στην προέκταση της οδού Φραγκαβίλας και
στην ανατολική πλευρά της, πλησίον της στροφής προς τη θέση «Βαγένι»
(απέναντι από το παλιό εργοστάσιο φυσιγγίων), όπου έχει ιδιοκτησία,
παρουσιάζεται το απαράδεκτο φαινόμενο της εναπόθεσης διαφόρων
σκουπιδιών, μπάζων, άχρηστων οικιακών και άλλων αντικειμένων, μέσα σε
πλαστικές σακούλες και εκτός, από δημότες που έρχονται επί τούτου από
την πόλη με οχήματα. Παρ’ ότι η υπηρεσία του Δήμου μαζεύει και
απομακρύνει σχετικά τακτικά αυτά τα απόβλητα, με μηχάνημα και φορτηγό,
το φαινόμενο δεν σταματάει και σε λίγες ημέρες παρουσιάζεται η ίδια
κατάσταση. Όλη η περιοχή έχει καταντήσει σκουπιδότοπος, λόγω και του
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αέρα, της βροχής, των σκύλων κλπ, έχει καλυφθεί η γράνα των ομβρίων
παραπλεύρως του δρόμου και καταλαμβάνεται μεγάλο τμήμα του
οδοστρώματος, με κίνδυνο για τους διερχόμενους. Παραπονείται λοιπόν
για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, που οφείλεται περισσότερο στην
ασυνειδησία των συμπολιτών μας και λιγότερο στην αδιαφορία της
δημοτικής υπηρεσίας, προσκομίζει τέσσερις φωτογραφίες για του λόγου
το αληθές και ζητεί αφενός μεν να απομακρυνθούν για μια ακόμη φορά τα
σκουπίδια, αφετέρου δε (και κυρίως) να ληφθούν μέτρα από την υπηρεσία,
που να αποτρέπουν την εναπόθεση σκουπιδιών στο σημείο, με την επιβολή
προστίμων κλπ.
Σύμφωνα

με

το

άρθρο

77

παρ.

3

του

Ν.3852/2010,

ο

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα
θιγομένων πολιτών για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση
των

σχετικών προβλημάτων, ενώ

εγγράφως

ή

ηλεκτρονικά

εντός

είναι υποχρεωμένος να απαντά
τριάντα

(30)

ημερών

στους

ενδιαφερομένους. Με την παρούσα εκπληρώνεται εμπρόθεσμα η εν λόγω
υποχρέωση απάντησης. Στην προκειμένη περίπτωση ο καταγγέλλων είναι
άμεσα θιγόμενος πολίτης και τα καταγγελλόμενα αφορούν αρμοδιότητα
της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Ήλιδας, υπηρεσία προς την οποία ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να ασκήσει
τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση.
Από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες επιβεβαιώνονται πλήρως
όσα αναφέρει ο καταγγέλλων. Είναι προφανές ότι ασυνείδητοι δημότες, με
την πρόφαση της ύπαρξης στο σημείο δύο κάδων κανονικών σκουπιδιών,
αποθέτουν, εκτός των κάδων βέβαια, ο,τιδήποτε μπορεί να φαντασθεί
κανείς, αυτά που περιγράφονται στην καταγγελία και πολλά άλλα και
πράγματι το σημείο έχει μετατραπεί σε ανοιχτό σκουπιδότοπο, με δυσμενείς
συνέπειες για όλη την περιοχή. Η όλη εμφάνιση αποτελεί δυσφήμιση και για
το Δήμο (πάνω στο δρόμο για τη Μονή Φραγκαβίλας), που φαίνεται να μη
μπορεί να ελέγξει την κατάσταση.
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Ο καταγγέλλων δέχεται ότι η δημοτική υπηρεσία (προς τιμήν της)
απομακρύνει, σχετικά τακτικά, τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται, αυτό
όμως κατά την άποψή μας δεν είναι αρκετό, γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα
που να αποτρέπουν την εναπόθεση σκουπιδιών, ώστε να σταματήσει,
κατά το δυνατόν, το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο, που παρουσιάζεται και
σε άλλα σημεία της πόλης και περιμετρικά αυτής. Τα μέτρα μπορεί να είναι
ενημερωτικά, όπως η τοποθέτηση πινακίδων, αλλά και τιμωρητικά, δηλαδή
η επιβολή προστίμων στους παραβάτες, που προβλέπεται από τον
κανονισμό και πρέπει να εφαρμόζεται σε ακραίες (και όχι μόνο)
περιπτώσεις. Ο κανονισμός προβλέπει την εξυπηρέτηση των δημοτών, για
την αποκομιδή κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων και δεν επιτρέπεται οι
δημότες, χάριν αυτού που θεωρούν ως ευκολότερη για τους ίδιους λύση,
να αυθαιρετούν και να προσβάλουν τα δικαιώματα των άλλων, τη δημόσια
υγεία, την εμφάνιση της πόλης και την αισθητική.
Κατόπιν

αυτών,

καλείται

η

Διεύθυνση

Καθαριότητας

Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου να απομακρύνει, για μια ακόμη φορά, τα
σκουπίδια από το σημείο, πράγμα που είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνει και
χωρίς την παρέμβασή μας και να εξετάσει σοβαρά και τα προτεινόμενα
παραπάνω

μέτρα,

με

τη

συνδρομή

της

Δημοτικής

Αστυνομίας,

ενδεχομένως δε και του καταγγέλλοντα, που είναι διατεθειμένος να
βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Αμαλιάδα 14/12/2018
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1.Γραφείο Δημάρχου (email:mayor @amaliada.gr)
2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα (email: lykourgosp@amaliada.gr)
3.Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου κ. Π.Μαυρίκο
(email: mavrikos@amaliada.gr)
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