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         Συμπληρωματική Έκθεση για θέματα μετά την 21-12-2018 
 
 
 

1. Νέα καταγγελία για την καθαριότητα του οικοπέδου Γουναροπούλου και 
Αβύδου. Με το 19631/29-11-2018 έγγραφό μου ζήτησα από την αρμόδια 
Υπηρεσία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε μόνιμη βάση.  

2. Καταγγελία για πρόβλημα που δημιουργεί η λειτουργία κατ/τος Ευδήλου 
9-11 Γουδή. Με το 21390/21-12-2018 έγγραφό μου ζήτησα από το Τμήμα 
Αδειοδοτήσεων να ενεργήσει σχετικά και ενημέρωσα τον καταγγέλοντα 
για τις δικές του ενέργειες. 

3. Νέα καταγγελία για την καθαριότητα στην Γουναροπούλου. Επανήλθα με 
το 21608/27-12-2018 έγγραφό μου προς τη Δ/νση Καθαριότητας και 
επισημαίνω για μία ακόμη φορά ότι το πρόβλημα της Καθ/τας είναι από 
τα ζητήματα που απασχολούν συχνά τους πολίτες και θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή του.   

4. Καταγγελία για διαφορά συνιδιοκτητών από την τοποθέτηση 
κλιματιστικού. Με το 10/2-1-2019 έγγραφό μου ενημέρωσα τον 
καταγγέλοντα και κοινοποίησα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρ. και Δόμησης 
να επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα από την πολεοδομική παράβαση.  

5. Συνάντηση με δημότισσα για την επιβολή Δημοτικού τέλους μη 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, για το 2017, παρότι είχε υπαχθεί στη 
ρύθμιση του Νόμου και με νέα αίτηση το θέμα τακτοποιήθηκε. 

6. Καταγγελία για σκύλο δεσποζόμενο που δεν τον φροντίζει ο ιδιοκτήτης 
και γίνεται επικίνδυνος γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος στο δρόμο. Με το 
31/3-1-2019 έγγραφό μου ζήτησα από την αρμόδια Υπηρεσία να 
ενεργήσει σχετικά. 

7. Διαμαρτυρία ηλεκτρονικά από 4-1-2019 για παρεμπόδιση στάθμευσης Αγ. 
Γεωργίου και Αγ. Ελένης . Με το 150/7-1-2019 έγγραφό μου προς το 
Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης ζήτησα να ληφθούν άμεσα 
μέτρα για την επίλυσή του. 

8. Η από 25-1-2019 καταγγελία για ζημιά Ι.Χ. από απορριμματοφόρο. Με το 
1750/25-1-2019 έγγραφό μου προς τη Δ/νση Καθαριότητας ζήτησα να 



διερευνηθεί χωρίς καθυστέρηση το περιστατικό και να ενημερωθεί ο 
καταγγέλων.  
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