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Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη, διότι εκκρεµούσε η ανασύνταξη
της πράξης προσκύρωσης και αναλογισµού αποζηµίωσης, λόγω ρυµοτοµίας των
ιδιοκτησιών τους, στο ∆ήµο Ιλίου. Η πράξη προσκύρωσης και αναλογισµού
αποζηµίωσης, είχε συνταχθεί το 2001 και είχε ανακληθεί µερικώς το 2009, λόγω
εσφαλµένης καταγραφής της ιδιοκτησίας των αναφεροµένων, οι οποίοι είχαν
καταθέσει αίτηση θεραπείας. ‘Εκτοτε δεν είχε γίνει καµία ενέργεια από τη διοίκηση,
ενώ εν αναµονή της ανασύνταξης της πράξης από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
∆υτικού Τοµέα Αθήνας, τέθηκε σε ισχύ το πρόγραµµα διοικητικής µεταρρύθµισης
«Καλλικράτης».
Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης αυτής και σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων
και τις αρµοδιότητές τους, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ο ∆ήµος Ιλίου
θα έπρεπε να υποστηριχθεί διοικητικά από το ∆ήµο Αιγάλεω προκειµένου να
προχωρήσει η ανασύνταξη της πράξης.
Επίσης, επισήµανε την κωλυσιεργία των υπηρεσιών και την αδράνεια στην εξέλιξη
της υπόθεσης. Ο ∆ήµος Ιλίου, παρότι δεν διέθετε πολεοδοµικό τµήµα και
αντικειµενικά αδυνατούσε να ανταποκριθεί στο αίτηµα των πολιτών, δεν προωθούσε
το σχετικό φάκελο στο ∆ήµο Αιγάλεω, ο οποίος µε τη σειρά του έδειχνε αξιοσηµείωτη
απροθυµία στην ανάληψη των ευθυνών που συνεπαγόταν η παροχή διοικητικής
υποστήριξης κατά το µεταβατικό διάστηµα που όριζε ο νόµος.
Με την παρέµβαση της Αρχής, ο ∆ήµος Ιλίου απέστειλε τελικά τον φάκελο της
υπόθεσης στην υπηρεσία πολεοδοµίας του ∆ήµου Αιγάλεω. Η συγκεκριµένη
υπηρεσία ολοκλήρωσε τη σύνταξη της πράξης προσκύρωσης και αναλογισµού
αποζηµίωσης ιδιοκτησιών, η οποία κοινοποιήθηκε στους ενδιαφεροµένους και
διαβιβάστηκε προς κύρωση στην αρµόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής. Η
πράξη κυρώθηκε και αναρτήθηκε µέσω του προγράµµατος «∆ιαύγεια» στις 22
Απριλίου 2013.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία που εκκρεµούσε εις βάρος των πολιτών
δώδεκα χρόνια από τη σύνταξη της πράξης και τρία από την ανάκλησή της,
ολοκληρώθηκε µε την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σε διάστηµα τεσσάρων
µηνών από την κατάθεση της αναφοράς έως την ανάρτηση της πράξης.
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