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ΚΥΡΙΟΝ
**********

Αγαπητέ κύριε ********,
Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέτασε αναφορά σας, σχετικά µε τις
υπηρεσίες του ∆ήµου Καβάλας, σύµφωνα µε την οποία αναφέρατε ότι παρέµενε
ανεφάρµοστη η υπ΄αριθ.03/2256/22-12-2010 Απόφαση Νοµάρχη Καβάλας, µε την οποία
σας είχε παραχωρηθεί το δικαίωµα εκµετάλλευσης περιπτέρου στη Νέα Καρβάλη, σε
εκτέλεση της υπ΄αριθ.531/2009 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας.
Ο ΣτΠ εστίασε, στην πρώτη επιστολή του προς τη ∆ιοίκηση, στο ζήτηµα της
υποχρέωσης συµµόρφωσης που έχουν τα αρµόδια όργανα των δήµων και στο ζήτηµα της
επανάληψης διαδικασιών λήψης αποφάσεων δηµοτικού συµβουλίου και ακύρωσής τους από
τα αρµόδια όργανα που ασκούν διοικητική εποπτεία, σε αντίθεση µε την αρχή νοµιµότητας.
Σε απάντηση του εγγράφου του, ο ΣτΠ έλαβε το υπ΄αριθ.πρωτ.1983/05-04-2013
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοίκησης της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το
οποίο έγινε δεκτή η προσφυγή σας κατά της υπ΄αριθ.735/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Καβάλας. Στη συνέχεια, η αρµοδία υπάλληλος της Υπηρεσίας ∆όµησης του
∆ήµου Καβάλας επικοινώνησε τηλεφωνικά µε την Αρχή, προκειµένου να µας ενηµερώσει για
την ανάληψη της συγκεκριµένης αρµοδιότητας χωροθέτησης περιπτέρων από την ανωτέρω
υπηρεσία. Η ειδική επιστήµονας, που χειρίστηκε την υπόθεση, εξήγησε προφορικά την
ανάγκη εφαρµογής του νέου κανονιστικού πλαισίου (ν.4093/2012, άρθρο πρώτο,
υποπαράγραφος Στ2), εφόσον υπήρχε ζήτηµα µετατόπισης περιπτέρου, σε συνδυασµό µε
το ιστορικό της υπόθεσης.
Περαιτέρω, επιδείχθηκε κατανόηση ως προς την ανάγκη ύπαρξης εύλογου χρόνου,
προκειµένου η ανωτέρω υπηρεσία να εξετάσει την υπόθεση, ωστόσο, λόγω της παρέλευσης
µεγάλου

χρονικού

διαστήµατος,

απευθυνθήκαµε

στην

ανωτέρω

µε

το

υπ΄αριθ.πρωτ.161564/16756/23-04-2013 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη και το
υπ΄αριθ.πρωτ.161564/28663/16-07-2013 έγγραφο υπενθύµισης, σε απάντηση των οποίων
λάβαµε το υπ΄αριθ.πρωτ.7528/29-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης και Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του ∆ήµου Καβάλας.
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Σύµφωνα µε το έγγραφο αυτό, η Αστυνοµική ∆/νση Καβάλας γνωµοδότησε ότι δεν
υπάρχει πρόβληµα για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, ύστερα από ερώτηµα
της ανωτέρω υπηρεσίας που τέθηκε στο πλαίσιο του νέου νόµου και περαιτέρω, ότι
ενηµερώθηκε ο πολίτης που είχε υποβάλει το αίτηµα µετατόπισης του περιπτέρου, σχετικά
µε την ισχύ της υπ΄αριθ.531/2009 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας.
Σε συνέχεια της ανωτέρω απάντησης, η Αρχή επικοινώνησε µαζί σας και
επιβεβαιώσατε την επικείµενη έναρξη της δραστηριότητάς σας στο εν λόγω περίπτερο.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο ΣτΠ διαπιστώνει τη συµµόρφωση της διοίκησης και την
επιτυχή ολοκλήρωση του διαµεσολαβητικού ρόλου του, οπότε σας ενηµερώνει ότι ο φάκελος
της αναφοράς σας θα αρχειοθετηθεί.
Σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη σας.

Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

