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Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, καθώς δε λάµβανε απάντηση από τις
υπηρεσίες του ∆ήµου Σπάτων-Αρτέµιδος σε αίτησή της, µε την οποία ζητούσε την
επιστροφή ποσών που κατασχέθηκαν αναγκαστικά, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων. Μολονότι η ίδια υπέβαλε έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
λόγω τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε ιδιοκτησία της σε περιοχή του
∆ήµου Σπάτων-Αρτέµιδος, η αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης καθυστέρησε την
επεξεργασία των αιτήσεων, επικαλούµενη φόρτο εργασίας και αδυναµία
παρακολούθησης εκκρεµοτήτων εκατοντάδων φακέλων αυθαιρέτων, µετά τη
συνένωση των ∆ήµων Σπάτων και Αρτέµιδος, λόγω εφαρµογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, η Ταµειακή Υπηρεσία να εκδώσει κατασχετήριο για τις
ήδη βεβαιωµένες οφειλές, µε τη διαδικασία της κατάσχεσης ‘’εις χείρας Πιστωτικών
Ιδρυµάτων’’, βάσει της οποίας κατασχέθηκαν ποσά από λογαριασµό σύνταξης του
συζύγου της και από λογαριασµούς των παιδιών της, µε τους οποίους ήταν
συνδικαιούχος.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες
υποβλήθηκαν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, αναστέλλεται η επιβολή προστίµων
και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων
προστίµων, µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας εξόφλησης των προστίµων.
Η Υ∆ΟΜ Σπάτων-Αρτέµιδος εξέδωσε, µε καθυστέρηση, την απόφαση αναστολής
επιβολής προστίµων, καθώς και της είσπραξης των ήδη βεβαιωθέντων προστίµων,
για τη συγκεκριµένη ιδιοκτησία, πλην όµως, η Ταµειακή Υπηρεσία διαφώνησε για την
επιστροφή της κατασχεθείσας οφειλής ή του συµψηφισµού µέσω ∆ΟΥ, λόγω
διαφορετικής άποψης, ως προς το περιεχόµενο της απόφασης αναστολής της Υ∆ΟΜ
και έθεσε ερώτηµα προς γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου.
Η Αρχή υπογράµµισε τις διατάξεις των νόµων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων,
τόσο εγγράφως, όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο,
επισηµαίνοντας ότι η διχογνωµία ως προς την εφαρµογή πολεοδοµικών διατάξεων
και η καθυστέρηση συνεργασίας των υπηρεσιών του ίδιου ∆ήµου, ήταν σε βάρος της
αναφεροµένης και των οικείων της.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, ο ∆ήµος απάντησε ότι, κατόπιν και της
θετικής γνωµοδότησης του νοµικού συµβούλου, θα προβεί άµεσα σε εισήγηση προς
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
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