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Η αναφορά
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την από 43146/21-12-2018
αναφορά. Ο καταγγέλλων, διατηρεί κατάστημα επί της οδού ****************************. Με τη
με αριθμό 43146/21-12-2018 ένστασή του αιτείται την ακύρωση του με αριθμό 2909/12-122018 διοικητικού προστίμου το οποίο του επιβλήθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία λόγω του
ότι προέβει σε κλάδεμα δέντρου έμπροσθεν του καταστήματός του άνευ αδείας της αρμόδιας
υπηρεσίας. Την ένσταση του κοινοποίησε στο συμπαραστάτη αιτούμενος τη συμβολή του.
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων

πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
Η αρχή της αμεροληψίας που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και κατοχυρώνεται
από το άρθρο 7 του ν.2690/1990 (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) επιβάλλει την αποχή του
Συμπαραστάτη λόγω συγγένειας α΄ βαθμού. Ειδικότερα : “Αρθρο 7. Αμεροληψία των
διοικητικών οργάνων 1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν
εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2. Τα μονομελή
όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων,οφείλουν να απέχουν από κάθε
ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή
πρότασης εφόσον : α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την
έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατα` ευθεία
μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους
ενδιαφερόμενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους
ενδιαφερομένους.
Επειδή όμως, ο δημότης δεν πρέπει να βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με
τους λοιπούς δημότες λόγω του αποκλεισμού του από μία ανεξάρτητη αρχή κρίνεται ορθό να
παραπεμφθεί η υπόθεση του στον συνήγορο του πολίτη για να επιληφθεί επί του θέματος.
Πρέπει όμως να ερωτηθεί ο δημότης εάν επιθυμεί αυτήν την παραπομπή για να μην προβεί
ο συμπαραστάτης στην ενέργεια αυτή άνευ της σαφούς συναινέσεώς του.
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