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ΑΔΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 28/2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10-12-2021
Σήμερα την 10 η

του μηνός

Δεκεμβρίου

του έτους

2021 η μέρα Παρασκευή κα ι

ώρα 1 3 .0 0 , το Δημοτικό Συμβούλιο τ ου Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δ ια ζ ώσ η ς
συ νε δ ρί ασ η,

στ ο Α μ φιθ έ ατ ρ ο τ η ς

Δ ημ οτ ι κή ς Π ιν ακ οθ ήκ ης Μα λεβ ιζ ίο υ σ τ ην Τ ύλ ισ ο ,

σύμ φω να μ ε τ η ν Δ1 α/ Γ Π.ο ικ . 7 5 4 1 4 / 3 - 1 2 - 2 0 2 1 (ΦΕΚ Β΄ 5 6 7 3 ) Κ οι ν ή Υπ ο υρ γ ικ ή Α π όφ ασ η

και ύστερα από τη ν με α ριθ μ ό π ρωτ.: 1 7 7 8 9 / 3 - 1 2 - 2 0 2 1 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στο ν ειδικό χώρο ανακοινώσεων τ ου Δήμου και
επιδόθηκε στα μέλη του, προκε ιμένου να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάτ αξης.
Στη συνεδρίαση στην οπ οία παραβρέθη κε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος
Μποκέας, έλαβαν μέ ρος οι παρακάτω σύμβουλοι .
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α στ ρ ι νάκ η Κ α να κά κη Ε ι ρή ν η, Β ογ ια τζ ή Μ α ρ ί να, Ζ ε ρβ ού Ν ί κη , Κ αλ λέ ργ ης Σ π υρ ίδ ω νας,
Κ ουτ σ ογ ιά ν ν ης Χα ρά λ α μπ ος , Λ υδ ά κ ης Δ ημ ήτ ρ ι ος, Λ υ ρώ ν η - Πά γκαλ ο υ Χ ρύ σα, Μ α ρ ή ς
Ιωά ν ν ης,

Ντ ου λά κ η ς

Ιωά ν ν ης,

Π ερ υσ ι νά κης

Γ ρ ηγ ό ρι ος ,

Φ ασ ου λάκ ης

Γ ρ ηγ όρ ι ο ς,

Χ ου στ ου λάκ η ς Μ ι χα ήλ .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Α λμ πα ντ άκ ης

Μ ι χα ή λ,

Π ετ ού σ ης

Γε ώρ γι ο ς - Βασ ί λε ι ος - Λ ά ρρ υ,

Λ ιαδά κ ης

Α ν αστ άσ ι ο ς,

Τζ εδά κη ς Δ ημ ήτ ρ ι ος .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ρε ρά κη ς Γε ώ ργ ιο ς, Ξυ λ ού ρ ης Μ ι χα ήλ , Μ αρ κογ ια ν νά κ ης Μ ιχ αή λ, Βαλτζ ά κ ης Γε ώ ργ ιο ς,
Π ιτ σι κάκ η

-

Σαλ ο ύστ ρ ος

Κ ο υτ σο γ ια ν νά κ η
Α ρ ι στ ομ έ ν ης,

Ευα γγε λ ία,
Σα ββά κη ς

Κύ ρ κο ς

Α θα νά σ ιο ς,

Φί λ ι ππ ο ς,

Φτε ν ός

Α π ο στ ολ άκ η

Ευ ρ ιπ ίδ η ς,
Ε υαγγ ελ ί α,

Πα παδ ομα ν ω λά κ ης Εμ μα ν ο υ ήλ .

Επομένως διαπιστώνε ται απαρτ ία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ .
είναι παρόντα τα Δ εκαέξι (16).
Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία
Κρητσωτάκη.
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ΘΕΜΑ 4: Έκθεση Σ υμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, Μερονιανάκη
Ελευθερίας, χρονική ς περιόδου Ιούνιου 2020 - Ιουνίου 2021.

Η Συμπαραστ άτη ς του Δημότη και της Επι χείρησης, Μερονιανάκη Ελευθερία έλαβε
το λόγο και έθεσε υ πόψη του Δ.Σ. την «ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗ ΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
(Άρθρο 77 παρ.5 ν.3852/2010) », όπως παρακάτω:
«1.Εισαγωγή
Ο καινοτόμος και π ρωτοποριακ ός θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης

εισήχθη για πρώτη φορά στον Α’ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ ων 77 και 179 τ ου ν. 385 2/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) . Αποτε λεί ανεξάρτητο φ ορέα του Δήμου Μαλεβιζίου, μέσω τ ου οποίου
επιλύονται π ροβλήματα κακοδ ιοίκησης και δυσλειτουργίας των δημοτ ικών αρχών
και φορέων, κατ όπιν σχετ ικών καταγ γελιών -αιτήσεων των άμεσα θιγόμε νων
πολιτών και επιχε ιρή σεων. Τονίζεται ότ ι η έννοια της «κακοδιοίκησης » είναι ευρεία
και δε θα πρέπε ι να περιορίζεται αποκλειστικά σε παράνομες -παράτυπες πράξεις
και παραλείψεις της δημοτικής Αρχής. Αντίθετα, θα πρέπει να επεκτείνεται και σε
οποιαδήποτε

άλλη διοικητική συμπεριφορά , η οποία δύναται να βλάψει η να

επηρεάσει αρνητικά την αρμονική και αποτελεσματικά λειτ ουργούσα σχέση της
Διοίκησης με τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους δημότες εν προκειμένω.
Ο θεσμός του Συμπ αραστάτη του Δημότη ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο ρόλο
διαμεσολαβητή, μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών τ ου Δήμου. Κοντ ολογίς, ο
Συμπαραστάτης του Δημότη θα πρέπει να παραμένει κοντά στον εκάστοτε
απευθυνόμενο σε αυτόν δημότη και επιχείρηση για κάθε διαφορά που γεννιέται με
την Διοίκηση του Δήμου και να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα αυτά , άμεσα, χωρίς
πολλές διατυπώσεις και χρονοβόρες έγγραφες διαδικασίες . Ουσιαστικά, θα πρέπε ι
να γίνεται τ ο όργανο και ο ενδ ιάμεσος κρίκος , μέσω του οποίου ο δημότης διεκδικ εί
και προβάλλε ι τ α δικαιώματά του. Παράλληλα, από τη λειτ ουργία του ρόλου τ ου
θα πρέπει να διευκ ολύν εται και ο ρόλος και η λειτουργία των αιρετών καθώς και
των

υπαλλήλων

τ ου

Δήμου,

καθώς

διεκπεραιώνονται

άμεσα

αιτήματα

και

αποτρέπονται αβάσιμες καταγγελίες.
Συμπερασματ ικά, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει ένα
καθαρά διαμεσολαβητικό ρόλο,

ενώ θεσμικά ανήκει στο πλαίσιο τ ου Κράτους .

Ωστόσο, δεν επιτελε ί εκτελεστική εξουσία, θεσμικά ελέγχει τ η Διοίκηση
ταυτίζεται με τη δικ αστική εξουσία.

και δεν
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Το έτος 2012 ιδρύθη κε στην Αθήνα από τους τότε Συμπαραστάτες , το πανελλήνιο
Δίκτυο Συμπαραστατ ών, για την π ροώθηση του Θεσμού καθώς και τη βελτ ίωση του
θεσμικού και νομοθε τικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Η
λειτουργία του θεσμού διέπεται από τις διατάξεις του Καλλικράτη, τις οδηγίες του
Συμβουλίου της Ευρώπης καθ ώς και τ ο γενικότερο κανονιστ ικό πλαίσιο και τις
αρχές του Διοικητικού Δικ αίου. Ειδικότερα, ο Θεσμός διέπεται πέρα από τις
διατάξεις του ν. 3852/2010 (ιδ ρυτικό άρθρο 179 ν.1852/2010), τις διατάξεις του ν.
2690/1999 (Κώδικας Διαδικασίας), τ ου ν. 3979/2001 (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)
και του ν. 2472/1997 ( Προστασία τ ου ατόμου από την επεξεργασία προσωπικού
χαρακτήρα).
Στο δήμο Μαλεβιζίου, το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων τ ων πολιτών ως προς
τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αφορά κυρίως: 1. Σε βελτίωση
του χρονικού πλαισίου ε ξέτασης των αιτ ημάτων ιδίως ιδ ιωτών και 2.ά μεσης
διεκπεραίωσής τους από της αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς τ ου Δήμου , όπως και
στην

απλούστευση

των

διαδικασιών

με

την

υπέρβαση

του

όγκου

της

γραφειοκρατίας.
Στην ετήσια έκθεση του

Συμπαραστάτ η του Δημότη

κατ αγράφονται όλες οι

αναφορές ενώπ ιον του, για τις οποίες οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ζήτησαν
ανεξάρτητη διαμεσολαβητική επίλυση. Προσέτι, στην ίδια έκθεση καταγράφοντ αι
και προτάσεις για τη βελτίωση της Δημοτικής Διοίκησης καθώς και των σχέσεω ν της
με το κοινό, κατά τα οριζόμε να στ ις διατ άξεις του άρθρου 77 πα. 5 ν. 3852/2010.
Επισημαίνεται, ότι στο Δήμο Μαλεβιζίου , για το χρονικό διάστημα από το μή να
Ιούνιο του έτ ους 2020 έως το μήνα Ιούνιο του έτους 2021, οι πολίτες προσέρχονται
ενώπιον

του

Συμπαραστάτη

του

Δημότη,

κυρίως

για

διεκπεραίωση αιτημάτων τους και όχι για καταγγελίες,

διαμεσολάβηση

προς

αφορώσες φαινόμε να

δυσλειτουργίας και κ ακοδιοίκησης των αρμοδίων οργάνων, αιρετών ή μη καθώς και
ων υπηρεσιών τ ου Δήμου.
Με βάση όλα τα ανωτέρω λεκτέα είναι τα εξής:
Από τις υποθέσε ις π ου χειρίστηκα για τη χρονική περίοδο από το μήνα Ιούνιο του
έτους 2020 έως το μή να Ιούνιο του έτ ους 2021 οι περισσότερες αφορούν σε επίλυση
ζητημάτων καθημε ρινότητας. Είναι αξιοσημείωτο ότ ι οι περισσότεροι δημότες, όπως
και οι επιχειρήσεις (από τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα
διαμεσολάβησης προς τη Σ υμπαραστάτη τ ου Δημότη και της Επιχείρησης) αγνοούν
την ύπαρξη καθώς και τη

λειτουργία και τις ειδικότερες αρμοδιότητες του

συγκεκριμένου Θε σμού. Οι περισσότεροι απευθύνθηκαν προς τη Συμπαραστάτη γ ια
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τη διεκπεραίωση αιτ ημάτων τους μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τα αρμόδ ια
όργανα και τα υπηρε σίες του Δήμου.

2. Υποθέσεις κατ όπιν αιτημάτων -Καταγγελιών χρονικής περιόδου από Ιούνιο
2020-Ιούνιο 2021
1. Αιτήματα που αφορούσαν στην αποκατάσταση της υδροδότησης λόγω τεχνικ ών
προβλημάτων της ΔΕΥΑΜ .- Υποβλήθηκαν συνολικά δύο αιτήματα κατά τ ο μήνα
Ιούνιο του έτους 2021 που αφορούσαν σε προβλήματα τ ροφοδοσίας νερού για
διάστημα τ ουλάχιστ ον μίας εβδομάδας στις περιοχές Ξηροπόταμος και Αγία
Πελαγία.
Το αίτημα για την περιοχή της Αγίας Πελαγίας υποβλήθ ηκε ηλεκτρονικά και το
αίτημα για την περιοχή του Ξηροπόταμου υποβλήθηκε τηλεφωνικά. Ακολούθησε
τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ, η οποία αποκατέστησε τις
βλάβες και τη λειτουργία της υδροδότη σης σχετικά άμεσα. Διαπιστώθηκε ότι το
συγκεκριμένο πρόβλημα είναι χρόνιο στ ο δήμο Μαλεβιζίου κατά τους θερινούς
μήνες. Σημειωτέ ον ότι έως και σήμερα και μετά τη λήξη της θερινής περιόδου
ενημερώνομαι συχνά για π ροβλήματα υδροδότησης μικρότερης έκτασης και στη ν
περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
2. Αιτήματα π ου αφορούσαν σε αγροτικές ιδιοκτησίες στην περιφέρεια των τοπικών
Κοινοτήτων Λουτ ρακίου και Κορφών - Υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερα αιτήματα.
Τα τρία πρώτα αφορούσαν την τοπική Κοινότητα Λουτρακίου για τη βελτίωση και
τσιμεντόστρωση αγ ροτικών δ ρόμων γ ια τ ην αποκατάστ αση της προσβάσεως σε
ιδιωτικές

αγροτικές

περιουσίες.

Τα

αιτήματα

διαβιβάσθηκαν

στην

Τεχνικ ή

Υπηρεσία, η οποία και προέβη άμεσα σε ενέργειες τσιμεντόστρωσης. Το τέταρτ ο
αίτημα

αφορούσε

προβλημάτων

στην

τοπική

υδ ροδότησης.

Κοινότητα

Ενημερώθηκε

Κορφών
άμεσα

ο

για

την

Πρόεδρος

αντ ιμετώπιση
της

Τοπικής

Κοινότητας και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε άμεσα μέσω της παρέμβασης του
υδραυλικού της Κοινότητας.
3. Αιτήματα που αφορούν σε αρμοδιότη τα ΔΕΥΑΜ ( οφειλών από χρήση μισθωτών
καταστημάτων) -

Υποβλήθηκαν δύο αιτ ήματα ( το μήνα Ιούνιο 2021) τα οπ οία

διαβιβάσθηκαν αρμοδίως στην υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ, κατ όπιν και τηλεφωνικής
επικοινωνίας και ενημέρωσης προς το νομικό σύμβουλο της υπηρεσίας.
4. Αιτήματα που αφορούν σε αρμοδ ιότητα Πολεοδομίας - Υποβλήθηκαν δ ύο
αιτήματα εγγράφως ( το μήνα Νοέμβριο τ ου 2020). Το πρώτο από αυτά αφορούσε σε
αποκατάσταση ζημιών σε ιδιωτ ική ιδιοκτη σία από κατ ασκευή επαρχιακής οδού στην
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περιοχή

του

Καβροχωρίου.

Διαβιβάσθηκε

αρμοδίως

στην

υπηρεσία

Πολεοδομίας Ηρακλείου, με αίτημα για αποζημίωση του ιδιώτη.

της

Το δεύτερο

αφορούσε σε καταγγελία λόγω κατασκευής παρανόμως τοιχίου ιδιωτικής κατοικίας,
εντός κοινόχρηστου χώρου πε ζοδρομίου στην περιοχή της Αμμουδάρας. Το αίτημα
διαβιβάσθηκε αρμοδίως στην υπηρεσία τ ης Πολεοδομίας του Ηρακλείου.
5. Αιτήματα για τη νόμιμη λειτουργία θερμοκηπίου

εντός των ορίων οικισμού

Καβροχωρίου - Υπ οβλήθηκε ένα αίτημα (εγγράφως το μήνα Ιανουάριο του 2021), η
οποία διαβιβάσθηκ ε αρμοδίως στο τ μήμα Αγροτικής

Ανάπτυξης του Δήμου

Μαλεβιζίου, η οποία και π ροέβη σε εξέτ αση για την πλή ρωση των απαιτούμε νων
από το νόμο π ροϋπ οθέσεων για τη λειτ ουργία του συγκεκριμένου θερμοκηπίου
(πλήρωση προβλεπόμενων στο νόμο προϋποθέσεων καθώς

και ύπαρξη σχετ ικών

αδειών λειτουργίας).
6. Αιτήματα που αφορούν στη λε ιτουργ ία του αντιπλημμυρικού έργου του Δήμου
στην περιοχή του Γαζίου. Υπ οβλήθηκε ένα αίτημα ( εγγράφως το μήνα Οκτώβριο
του 2020), το οποίο διαβιβάσθηκε αρμοδίως στη ΔΕΥΑΜ, όπου η συγκεκριμένη
ιδιοκτησία αποτελε ί αυθαίρετη κατασκευή, εκτός πλαισίου του συντελεσθ έντος
αντιπλημμυρικ ού έργου.
7.Αιτήματα που αφορούν στη νομιμότητα λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας,
εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην περιοχή του Γαζίου. Υποβλήθηκε ένα αίτη μα
(εγγράφως την 26.05.2021) και παρόλη τ ην αναρμοδιότητα τ ου Δήμου στο ζήτ ημα
το οποίο συνιστά ιδιωτική διαφορά εστάλη συνεπικουρικά επιστολή προς της
αρμόδια Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προκειμένου να ελεγχθε ί
αν

πληρούνται οι νόμιμες π ροϋποθέσεις για τη λειτουργία της συγκεκριμένη ς

κεραίας.
Σημειώνεται ότι , το σύνολο των ως άνω αιτημάτων διαβιβάσθηκε άμεσα στις
αρμόδιες

υπηρεσίες

και

φορε ίς

του

Δήμου,

οι

οποίοι

στο

σύνολό

τους

ανταποκρίθηκαν στ η διεκπεραίωσή της ή στη διαβίβαση τους αρμοδ ίως στις
υπηρεσίες εκτός δήμου, οι οπ οίες όφειλαν να διεκπεραιώσουν τα συγκεκριμένα
αιτήματα. Ακολούθως, σε κάθε μία χωριστ ά περίπτωση ενημερώθηκαν είτε εγγράφως
είτε τηλεφωνικά γ ια την πορεία των αιτη μάτων.
8. Αιτήματα για είσπραξη απαιτήσεων από κατάρτιση συμβάσεως μισθώσεων και
λειτουργίας των συμβάσεων μετά από την π ροσπέραση νομικών κωλυμάτων Υποβλήθηκαν δύο αιτήματα (εγγράφως) τα οποία δ ιαβιβάσθηκαν τόσο στ ις
αρμόδιες υπηρεσίες ( τεχνική υπηρεσία και οικονομική υπηρεσία).
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9. Αιτήματα για απ οζημίωση από υλικές ζημίες σε αυτοκίνητα, λόγω βλαβών σε
δημοτικές οδούς - Υπ οβλήθηκε (εγγράφως) ένα αίτημα το οποίο διαβιβάσθηκε στην
αρμόδια τεχνική υπη ρεσία.
10.Αιτήματα

που

αφορούν

αποζημίωση

λόγω

απαλλοτρίωσης

ιδιοκτησίας -

Υποβλήθηκε ένα αίτ ημα στην Κοινότητα Ρογδιάς και διαβιβάσθηκε στην αρμόδια
τεχνική υπηρεσία.
3. Πρ οτάσεις
Συμπερασματ ικά, τ όσο οι δημότες όσο και κυρίως οι επιχειρήσεις του Δήμου
Μαλεβιζίου

έως και σήμερα αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τ ου θεσμού

του Συμπαραστάτη τ ου Δημότη. Ωστ όσο, τα περισσότερα αιτ ήματα που περιήλθαν
σε

εμένα

αφορούν

στη

διεκπεραίωση

ζητημάτων

καθη μερινότητας

και

όχι

καταγγελίες για τη διαπίστωση φαινομένω ν κακοδιοίκησης. Οι περισσότεροι
πολίτες απευθύνθηκ αν ακ ολούθως σε εμένα και με ερωτήματ α νομικής φύσεως ως
προς τη διασφάλιση των αιτούμενων δικαιωμάτων τους. Συνέδε σαν δηλαδή τη
λειτουργία του Θεσμού του Συμπαραστ άτη του Δημότη με

δικηγόρο δημοτών.

Κατόπιν τ ούτων, ως προς τις ετήσιες προτάσεις μου, λεκτέα είναι τ α εξής:
1. Αρχική πρόταση μου συνιστά η προώθηση με τη συνεχή ενημέρωση των
δημοτών για τη λειτουργία του ε ιδικού Θεσμού του Συμπαραστ άτη του Δη μότη
ως φορέα διαμεσολάβησης και επίλυσης αιτημάτων των δημοτών χωρίς την
ενδιάμεση

π αρέμβαση

των

οικείων

υπηρεσιών

και

αντιδημάρχων

και

συνακόλουθη καθυστέρηση διεκπεραίωσης των σχετικών αιτημάτων. Είναι
χαρακτηριστικό ότ ι πλέον κ αι στην επίλυση των ιδιωτ ικών διαφορών μέσω των
δικαστικών

διαδικασιών,

σε

πολλές

δ ιαδικασίες,

οι

οποίες

τείνουν

να

πολλαπλασιάζονται ο Θεσμός της διαμεσολάβησης έχει καταστεί υποχρεωτ ικός.
Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο νομοθέτης επιδιώκει τ όσο τ ην απλούστευση της
χρονοβόρας και πολυέξοδης έως σήμερα διαδ ικασίας επίλυσης ιδιωτικών
διαφορών,

όσο

και

στην

προστασία

των

πολιτών

και

στην

προώθηση

συναινετικών μέσων επίλυσης ιδιωτικών ζητημάτων. Το ίδιο θα πρέπει να
προωθείτ αι και στις σχέσεις πολιτών με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, τ ους
αρμόδιους φορε ίς και δημοτικά όργανα. Σκοπός είναι τόσο η άμεση και
καλύτερη

εξυπηρέτ ηση

και επίλυση

τ ων ειδικότερων

προβλημάτων

των

δημοτών και κατ ’ επέκταση η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο Συλλογικό
Όργανο όσο και η απ οσυμφόρηση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των
φορέων του δήμου από πληθώρα ζητημάτ ων που πιθανότητα δεν άπτονται της
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αρμοδιότητάς

τους

(με

συνακόλουθη

καθυστέρηση

διεκπεραίωσης

των

αιτημάτων των δημοτών).
2.

Προώθηση και καθιέ ρωση έγγραφης διαδικασίας, τ όσο κατά τ ην υποβολή των
αιτημάτων, καταγγελιών των δημοτών όσο και για τη ν απάντηση

και

διεκπεραίωση αυτών.
3. Συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργία ς τ ης γραμμής του δημότη, η οποία θα
δίνει απαντήσεις και κατευθύνσεις σε ζητήματα καθημερινότη τας των πολιτών
και

απλές

διεκπεραιώσεις,

χωρίς

την

υπέρμετ ρη

επιβάρυνση

των

ήδη

βεβαρυμμέ νων υπηρεσιών τ ου δήμου.
4. Τακτική και συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία των Προέδρων των Τοπικών
Κοινοτήτων με τη Συμπαραστάτη τ ου Δημότη, με σκοπό τ ην πρόληψη και
αποτελεσματική αντ ι μετώπιση των τοπικών ζητημάτων άμεσα και όσο το
δυνατόν π ιο ορθά ».

Το Δημοτ ικό Συμβούλιο αφού άκ ουσε την εισήγηση της Μερονιανάκη Ελευθερία ς
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επι χείρησης, και αφού έλαβε υπόψη την
«ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΙΟΥΝΙΟΥ 2021», τις διατάξεις του άρθρου 77
Ν.3852/2010 και με τά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στ ο
πρακτικό ,
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ
Την παρουσίαση τη ς «ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 – ΙΟΥΝΙΟΥ 2021», της
Μερονιανάκη Ελευθερία ς, Συμπαραστάτ η του Δημότη και της Επιχείρησης του
Δήμου

Μαλεβιζίου ,

σύμφωνα

με

τ ις

διατάξεις

του

Άρθρου

77

Ν..3852/2010).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2021.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογ ράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟ ΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

παρ.5

τ ου

ΑΔΑ: Ψ0ΝΥΩΛΣ-ΥΥΘ

