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Προς ∆ήµο Καστοριάς
Υπόψη ∆ηµάρχου κυρίου Αγγέλη Ανέστη
Υπόψη Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών
Σκαπέρδειο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο
Θέµα: Μη ανάκληση της υπ΄ αριθµ. 21/11 απόφασης ∆ηµάρχου, µετά την ισχύ των διατάξεων της
παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το παρόν έγγραφο επανέρχεται για να θέσει υπόψη σας,
προκειµένου να επιληφθείτε, ζητήµατος που σας είχε γνωστοποιηθεί µε το υπ΄ αριθµ.
2..…../2**65/19-06-20181 έγγραφο κοινοποιούµενο σε εσάς.
Ειδικότερα, µε το εν λόγω έγγραφο η Αρχή είχε ενηµερώσει τον αρµόδιο Προϊστάµενο της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, ότι πολίτες προσφεύγουν στην Αρχή κατόπιν λήψης ειδοποιήσεων
από τηνεν λόγω υπηρεσία εξόφλησης ποσών προστίµων που επιβλήθηκαν από υπαλλήλους της
υπηρεσίας σας µε Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. (κλήσεις).
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων των προσφευγόντων στην Αρχή, ο Συνήγορος του Πολίτη
διαπίστωσε2 ότι ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία, τη στάση και
τη στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του Ν.
2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)…., όπως ισχύει, έγινε σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 21/11 απόφαση του τέως
∆ηµάρχου για την περίοδο κατά την οποία η ∆ηµοτική Αστυνοµία είχε καταργηθεί σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013):
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις: «4. Αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί µε
διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων στη δηµοτική αστυνοµία ασκούνται από τις 23.9.2013 από
την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.).
Η µεταφορά των ανωτέρω αρµοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήµων που συνδέονται µε τις
αρµοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους
δήµους σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους…

Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση µίας ή
περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρµοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήµου, κατόπιν ορισµού αυτών µε
απόφαση του δηµάρχου. Με την ίδια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου δύναται να καθορίζεται
επίσης ο αριθµός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρµοδιότητας, οι ώρες
απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναφορικά µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων αυτών».
Σύµφωνα λοιπόν µε τις προαναφερόµενες διατάξεις το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,
στο οποίο είχε τοποθετηθεί προσωπικό του ∆ήµου Καστοριάς µε την υπ΄ αριθµ. 21/11 απόφαση του
1

Το εν λόγω έγγραφο είχε αποσταλεί κατόπιν υποβολής της υπ΄ αριθµ. 244./….. /15-5-2018 αναφοράς του
κυρίου ……...
2
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το υπ΄ αριθµ. 225……/31087/11-07-2017 προγενέστερο έγγραφό του, είχε
ενηµερώσει τον αρµόδιο υπάλληλο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για το συγκεκριµένο θέµα.

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129

∆ηµάρχου για να ασκήσει τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες, όφειλε να είχε καταργηθεί στις 23-092013 και να παύσει το εν λόγω προσωπικό να εκδίδει και να επιβάλει Πράξεις Βεβαίωσης
Παράβασης διατάξεων του Κ..Ο.Κ. έως ότου µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµος Καστοριάς
προέβαινε στην έγκριση παράλληλης άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων µε την Ελληνική Αστυνοµία
(όπως έγινε µε την υπ΄ αριθµ. 73/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία αναρτήθηκε
στις 1-4-2014).
Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι για την περίοδο από 23-09-2013 έως την 1-4-2014
που ανατέθηκε µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου η άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων σε ένα νέο
σώµα που ονοµάστηκε τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χώρου και ∆ηµοτικών Ελέγχων, το προσωπικό
του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καστοριάς δεν είχε νόµιµη αρµοδιότητα
άσκησης ελέγχου της τήρησης των διατάξεων της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθµευσης των
οχηµάτων .. καθώς και της έκδοσης και επιβολής κλήσεων.
Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Με το υπ΄ αριθ. 244…./26765/19-06-2018 έγγραφο της Αρχής είχαµε θέσει υπόψη του
Προϊσταµένου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου τα διαλαµβανόµενα στο παρόν, ζητώντας να
ικανοποιήσει µεµονωµένα το αίτηµα του προσφεύγοντος στην Αρχή, εν προκειµένω του κυρίου ……..,
αλλά επιπλέον να προβεί σε όλες τις ενέργειες αρµοδιότητάς του προκειµένου η εν λόγω αρµόδια
υπηρεσία να παύσει να προβαίνει στη βεβαίωση οφειλών που προέρχονται από ποσά προστίµων του
άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, τα οποία επιβλήθηκαν µε κλήσεις οι οποίες εκδόθηκαν το
προαναφερόµενο επίµαχο διάστηµα, καθώς επίσης και να διαγράψει όσες οφειλές είχαν βεβαιωθεί
και δεν έχουν εξοφληθεί.
Σε απάντηση αυτού του εγγράφου στις 7-8-2018 λάβαµε το υπ΄ αριθµ. 13274/3-8-2018
έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Από το περιεχόµενο
αυτού δεν προκύπτει ουδεµία απάντηση για τους λόγους για τους οποίους δεν έπαυσε η ισχύς της υπ΄
αριθµ. 21/11 απόφασης ∆ηµάρχου, έως την έκδοση της υπ΄ αριθµ. 73/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Καστοριάς.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να εξετάσετε τα διαλαµβανόµενα στο παρόν και στο
πλαίσιο της αρχής νοµιµότητας που οφείλει να χαρακτηρίζει τη δράση της δηµόσιας διοίκησης να µας
ενηµερώσετε για τις απόψεις σας επί του θέµατος και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να
προβείτε.
Αναµένοντας την άµεση ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούµε για την µέχρι σήµερα συνεργασία.

Με εκτίµηση
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