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Ο ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ ΚΑΘ ΣΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ
έρνληαο ππόςε:
-

ηα άξζξα 14 θαη 77 ηνπ Ν.3852/2010 (Πξόγξακκα "Καιιηθξάηεο"),

-

ηελ απόθαζε 265/2011 ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο
(Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ),

-

ηελ απόθαζε 302/2014 ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο
(Οξγαληζκόο Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο),

-

ηελ εγθύθιην 59/74896/30-12-2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο,

-

ηελ εγθύθιην 27230/7.6.2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο,

-

ηελ αλάγθε ζπγθεληξσηηθήο θαηαγξαθήο ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ, θαζώο θαη ηεο
πξαθηηθήο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε εληαίν θείκελν, γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ
πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο θαη ηνλ ηξόπν ελάζθεζήο ηνπο,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ηνλ παξαθάησ Κώδηθα Λεηηνπξγίαο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη
ηεο Επηρείξεζεο.

Άπθπο 1
Αποζηολή
Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο απνηειεί αλεμάξηεην όξγαλν θαη
δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ
άκεζα ζηγόκελνη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο από θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ ή ησλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο
δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ην θνηλό θαη δηέπεηαη από ηηο αξρέο ηεο
λνκηκόηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
(Άρθρο 77 Ν. 3852/2011)
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Άπθπο 2
Ανεξαπηηζία
Εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο απνηεινύλ ε
δηαδηθαζία εθινγήο ηνπ από ην Δεκνηηθό πκβνύιην κε πιεηνςεθία 2/3 ηνπ ζπλόινπ ησλ
κειώλ ηνπ, θαζώο θαη ε απνπζία ηεξαξρηθνύ ειέγρνπ θαη δηνηθεηηθήο επνπηείαο, ελώ, σο
πξνο ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε θαη ηηο επζύλεο ηνπ, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο γηα ηνπο δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο θαη ην θώιπκα εθινγηκόηεηαο ζε αηξεηή ζέζε ζηνλ Δήκν Ηιηνύπνιεο, εθόζνλ
παξακέλεη ζην αμίσκα κέρξη ηελ εκέξα αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ.
(άρθρα 14 παρ.7 και 77 παρ. 2, 6 Ν.3852/2010, άρθρα 98 και 135 Ν.3463/2006)
Άπθπο 3
Υποζηήπιξη από ηιρ ςπηπεζίερ ηος Δήμος
1.
Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά από ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο.
(άρθρο 77 παρ. 3 εδ. α'Ν.3852/2010)
2.
Άκεζε γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε παξέρεηαη ζηνλ πκπαξαζηάηε από
ηνπο εξγαδόκελνπο ζην "Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε", δηνηθεηηθή κνλάδα ε νπνία ζα
πξέπεη λα ππάγεηαη ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο.
Ο θαηακεξηζκόο εξγαζίαο ζην Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε επηβάιιεη ηελ
ελαζρόιεζε εξγαδνκέλσλ απνθιεηζηηθά κε:
α) ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ ππνδνρή ησλ θαηαγγειηώλ,
β) ηελ επεμεξγαζία ηνλ θαηαγγειηώλ θαη ηνλ έιεγρν παξαδεθηνύ θαη βαζηκόηεηαο απηώλ,
γ) ηελ επηθνηλσλία ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο κε ηηο ππεξεζίεο θαη
ηηο αξρέο δηνίθεζεο ηνπ Δήκνπ
3.
Σνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο ππνζηεξίδνπλ δηνηθεηηθά νη
ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο, ηδίσο:
i.
αληαπνθξηλόκελεο έγθαηξα θαη αηηηνινγεκέλα ζε εξσηήκαηα ηνπ,
ii.
ηθαλνπνηώληαο αηηήκαηα ηνπ πεξί ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ή επίδεημεο εγγξάθσλ,
iii.
παξέρνληαο πξόζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο,
iv.
αθνινπζώληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζρεηηθώλ πξνβιεκάησλ.
4.
Η αδηθαηνιόγεηε άξλεζε ιεηηνπξγνύ ή ππαιιήινπ ηνπ Δήκνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ
πκπαξαζηάηε, θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ή λα εθαξκόζεη ηε ζύζηαζε ηνπ
πκπαξαζηάηε επί θξηζείζαο θαηαγγειίαο, ζπληζηά πεηζαξρηθό παξάπησκα παξάβαζεο
θαζήθνληνο.
(Άξζξν 111 ηνπ Ν. 3584/2007)
Άπθπο 4
Υποβολή αίηηζηρ διαμεζολάβηζηρ
1.
Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα
ζηγόκελσλ πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ θαη ησλ
λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ.
(Άξζξν 77 παξ. 3 Ν.3852/2010)
2.
Η αίηεζε δηακεζνιάβεζεο ή θαηαγγειία ππνβάιιεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ζρεηηθνύ
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εληύπνπ θαη κπνξεί:
λα ππνβιεζεί ζην Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε
λα ππνβιεζεί ζην γεληθό πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο
λα απνζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην e-mail: symparastatis @
ilioupoli.gr
λα απνζηνιή ηνπ κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) ζην 2109970155.
3.
Αλ ε θαηαγγειία δελ ππνβιεζεί απεπζείαο ζην Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε ή
ζην γεληθό πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ, αιιά ζε ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο ή λνκηθνύ
πξνζώπνπ, απηέο νθείινπλ λα πξσηνθνιιήζνπλ ηελ αλαθνξά ή θαηαγγειία θαη ακέζσο λα
ηελ απνζηείινπλ ζην Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε ηνπ Δήκνπ, ην αξγόηεξν εληόο 3
εκεξώλ. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ έρεη απεπζπλζεί ξεηώο ζηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ
Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο, δελ αξθεί ε απιή δηαβίβαζε, αιιά επηδηώθεηαη θαη ε
δηαπίζησζε ηεο βνύιεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ γηα ρεηξηζκό ηεο σο θαηαγγειία γηα
δηακεζνιάβεζε.
4.
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηακεζνιάβεζεο ή θαηαγγειίαο, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ
Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο δύλαηαη λα δηεξεπλά θαη λα επηθνηλσλεί γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ αηηνύληα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαιεζεπηνύλ ηα ζηνηρεία ε θαηαγγειία
ηίζεηαη ζην αξρείν.
5.
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηακεζνιάβεζεο ή θαηαγγειίαο, αλαξηώληαη ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο
Επηρείξεζεο, κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.
Άπθπο 5
Έλεγσορ παπαδεκηού ηηρ καηαγγελίαρ
Η θαηαγγειία είλαη παξαδεθηή όηαλ έρεη ππνβιεζεί από άκεζα ζηγόκελν πνιίηε ή
επηρείξεζε θαη αθνξά πξόβιεκα θαθνδηνίθεζεο πνπ πξνθιήζεθε από ππεξεζία ή λνκηθό
πξόζσπν ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε θαηαγγειία ηίζεηαη ζην αξρείν
Ο ελδηαθεξόκελνο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ
ελεκεξώλεηαη, είηε εγγξάθσο είηε πξνθνξηθώο ελώ ζρεηηθή ελεκέξσζε κπνξεί λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα, κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.
Η ππνβνιή αίηεζεο δηακεζνιάβεζεο, θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ζηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ
Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο δελ αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε
σο αλεμάξηεηεο αξρήο, νύηε ηηο αξκνδηόηεηεο άιισλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ θαη αξρώλ,
θαζώο θαη ηνπ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο.
Άπθπο 6
Έλεγσορ βαζιμόηηηαρ ηηρ καηαγγελίαρ
Εθόζνλ ε θαηαγγειία θξηζεί παξαδεθηή, ειέγρεηαη ε λνκηθή θαη νπζηαζηηθή βαζηκόηεηα ηεο.
Καηά ην ζηάδην απηνύ ηνπ ειέγρνπ, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο
δύλαηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θαηαγγέιινληα θαη ηελ θαηαγγειιόκελε πιεπξά, δεηώληαο
πξόζζεηεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαγγέιισλ δελ αληαπνθξηζεί ζην
αίηεκα, ε θαηαγγειία ηίζεηαη ζην αξρείν.
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Άπθπο 7
Διαμεζολάβηζη
ε πεξίπησζε παξαδεθηήο θαη βάζηκεο θαηαγγειίαο, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο
Επηρείξεζεο ελεκεξώλεη πξνθνξηθά ή απνζηέιιεη, ην αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ,
ζηνλ θαηαγγέιινληα θαη ηελ θαηαγγειιόκελε πιεπξά ην έγγξαθν "Δηακεζνιάβεζε", ζην
νπνίν εθηίζεηαη ην αληηθείκελν ηεο θαηαγγειίαο. Καηά πεξίπησζε θαη όπνπ απαηηείηαη
θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ Δήκαξρν, ζηελ αξκόδηα δηεύζπλζε, ζηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν θαη
ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Δήκνπ.
Η ππεξεζία ή ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη ην
έγγξαθν Δηακεζνιάβεζεο, απαληά γξαπηώο θαη ηεθκεξησκέλα ζηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ
Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηηο απόςεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο, όζνλ αθνξά ην
θαηαγγειιόκελν πξόβιεκα, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη εληόο ηνπ πιαηζίνπ πξνζεζκίαο
πνπ ηπρόλ έρεη ηαρζεί. Όηαλ ε Δηακεζνιάβεζε απνζηέιιεηαη από ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ
Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο κε ειεθηξνληθό κήλπκα, ε απάληεζε ζα πξέπεη λα
απνζηέιιεηαη επίζεο κε ειεθηξνληθό κήλπκα, ζηε δηεύζπλζε από ηελ νπνία παξειήθζε ε
Δηακεζνιάβεζε, ώζηε λα κελ θαζπζηεξήζεη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο από ηελ
ππεξεζηαθή ηνπ δηαβίβαζε.
ε εβδνκαδηαία βάζε ζπληάζζεηαη θαηάινγνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί
ζε έγγξαθα Δηακεζνιάβεζεο θαη ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο
επηθνηλσλεί κε ηνπο ππεύζπλνπο, ππελζπκίδνληαο ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ην
έξγν ηνπ. ε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο, δεηείηαη ε θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο
δηαδηθαζίαο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο.
Εάλ ε απάληεζε ηεο θαηαγγειιόκελεο πιεπξάο θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή από ηνλ
θαηαγγέιινληα, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο πεξαηώλεη ηελ ππόζεζε.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, επηδηώθεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο θαιώληαο ηνλ
θαηαγγέιινληα θαη εθπξόζσπν ηεο θαηαγγειιόκελεο πιεπξάο ζε θνηλή ζπλάληεζε ζην
δεκαξρηαθό θαηάζηεκα, γηα ηελ επηδίσμε ηεο δηακεζνιαβεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. ε
πεξίπησζε πξόζθιεζεο ζε θνηλή ζπλάληεζε, ε ζρεηηθή θιήζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέξε ηξεηο
(3) κέξεο πξηλ ηελ θαζνξηζζείζα εκέξα ζπλάληεζεο, εθηόο αλ ηα κέξε ζπκθσλνύλ λα
ελεκεξσζνύλ θαη αξγόηεξα.
Η ζπλάληεζε γηα ηελ επηδίσμε ηεο δηακεζνιαβεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο δηέπεηαη από
ηελ αξρή ηεο εθαηέξσζελ αθξόαζεο θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία δηεπζύλεη ν πκπαξαζηάηεο
ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ή κε πξνζέιεπζεο ηνπ
θαηαγγέιινληνο, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο ζέηεη ηελ ππόζεζε ζην
αξρείν θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ θαηαγγέιινληα θαη ηελ ηζηνζειίδα, κε ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.
Άπθπο 8
Ειδικέρ πποηάζειρ
Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο κπνξεί επίζεο λα πξνβαίλεη ζηε
δηαηύπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ην
θνηλό, ηόζν ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ, όζν θαη επ' επθαηξία ζεκαληηθώλ
πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο εληνπίδεη. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη
Εηδηθέο Πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Δήκαξρν θαη θνηλνπνηνύληαη ζην Δεκνηηθό πκβνύιην
θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Δήκνπ. Οη Εηδηθέο Πξνηάζεηο αλαξηώληαη ππνρξεσηηθά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ κε θξνληίδα ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ.
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Πξηλ ηε δηαηύπσζε Εηδηθήο Πξόηαζεο, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζεη θαηά πόζνλ πθίζηαηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα
θαθνδηνίθεζεο. ε απηό ην πιαίζην, κπνξεί λα απνζηέιιεη έγγξαθν ζε θνξέα ηνπ Δήκνπ
Ηιηνύπνιεο, ν νπνίνο, ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ
Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο, νθείιεη λα παξάζρεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.
Αληηθείκελν Εηδηθήο Πξόηαζεο ελδέρεηαη λα απνηειεί θαη πξόβιεκα πνπ επηζεκάλζεθε ζηνλ
πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο κε ηελ ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο.
ε ηέηνηα πεξίπησζε, ηδίσο όηαλ ην πξόβιεκα αθνξά απνθάζεηο ησλ αηξεηώλ νξγάλσλ ηνπ
Δήκνπ, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο κπνξεί λα παξαθάκςεη πιήξσο
ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ θαη λα πξνβεί απεπζείαο ζε δηαηύπσζε Εηδηθήο
Πξόηαζεο.
Σν θύξνο ηεο Εηδηθήο Πξόηαζεο δελ εμαξηάηαη από έγθξηζε άιινπ νξγάλνπ ηνπ Δήκνπ
Ηιηνύπνιεο ή άιιεο δεκόζηαο αξρήο.
Άπθπο 9
Επικοινωνία και ενημέπωζη
1.
Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
δήκνπ, ηνπηθέο ηζηνζειίδεο, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο , ην δηαδίθηπν γεληθόηεξα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ, θαζώο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηώλ γηα ζνβαξά θαηλόκελα θαθνδηνίθεζεο ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο.
2.
ην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ, ν
πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο επηζθέπηεηαη δεκνηηθέο ππνδνκέο θαη
αιιειεπηδξά κε ζεζκνύο ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο (ι.ρ. Δεκνηηθό πκβνύιην, Γξαθείν
Δεκάξρνπ, Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο, Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, πκβνύιην Έληαμεο
Μεηαλαζηώλ, Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο), όπσο θαη κε νξγαλώζεηο - θνξείο ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη κε άιινπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
πξναγσγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο, ζε
πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν, ηεξώληαο πάληνηε ηελ ππεξεζηαθή ερεκύζεηα, ην ζρεηηθό
απόξξεην, θαζώο θαη ηελ πιήξε αλεμαξηεζία ηνπ ζε ζρέζε κε όια ηα αλσηέξσ ππνθείκελα.
3.
Η ηζηνζειίδα ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη θάζε
πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη παξέρεη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κε όξνπο δηαθάλεηαο θαζώο θαη ζεβαζκνύ ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ησλ θαηαγγειιόλησλ.
4.
Η ζπλάληεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο
Επηρείξεζεο πξνϋπνζέηεη ηελ πξνεγνύκελε επηθνηλσλία ηνπο κε ην Γξαθείν πκπαξαζηάηε
ηνπ Δεκόηε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο.
Άπθπο 10
Εηήζια Έκθεζη
1.
Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε. Η
εηήζηα έθζεζε παξνπζηάδεηαη από ηνλ ίδην θαη ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ απνινγηζκό ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 217 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ
ππνβνιή ηεο. ην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζεο δηαηππώλνληαη θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο
δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ην θνηλό. Η εηήζηα έθζεζε αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο κε θξνληίδα ησλ ππεξεζηώλ.
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2.
Η εηήζηα έθζεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ, αλεμάξηεηα από ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ηεο παξνπζίαζεο ηεο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ
Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
Άπθπο 11
Ππόζβαζη ζε έγγπαθα
Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα πνπ ηεξνύληαη ζην Γξαθείν ηνπ
πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο. Σν δηθαίσκα αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή
ζρεηηθήο γξαπηήο αίηεζεο θαη ηθαλνπνηείηαη κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ ή κε επηηόπηα κειέηε
ηνπ εγγξάθνπ. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Δεκόηε θαη ηεο Επηρείξεζεο απνθαίλεηαη σο πξνο
ηελ αίηεζε ην αξγόηεξν εληόο είθνζη (20) εκεξώλ. ε πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν
πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηξίησλ ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ
θαιύπηνληαη από απόξξεην, εκπηζηεπηηθόηεηα ή δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,
απαιείθνληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία ή εκπνδίδεηαη ε επηηόπηα κειέηε.
Άπθπο 12
Μηηπώα
1.
ην Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Δεκόηε ηεξνύληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα εμήο
Μεηξώα:
α) Μεηξών Δηακεζνιαβήζεσλ
β) Μεηξών Εηδηθώλ Πξνηάζεσλ
Η ηήξεζε εγγξάθσλ ζε ράξηηλε κνξθή πεξηνξίδεηαη ζην απνιύησο αλαγθαίν.
Άπθπο 13
Τποποποίηζη ηος Κώδικα Λειηοςπγίαρ
Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα πξνϋπνζέηεη ηε κεηαβνιή ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλνληζηηθώλ
ζπλόισλ ή δηνηθεηηθώλ πξαθηηθώλ.
Άπθπο 14
Ιζσύρ ηος Κώδικα Λειηοςπγίαρ
Η ηζρύο ηνπ παξόληνο Κώδηθα Λεηηνπξγίαο αξρίδεη από ηελ εθινγή ηνπ πκπαξαζηάηε θαη
βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Ηιηνύπνιεο.
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