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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΡΙΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΑ «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΤΕΛΗ» ΧΑΡΑΤΣΙ, ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙ.ΠΑ. ΣΧΙΣΤΟΥ
Ενώ η Δημοτική Αρχή Περάματος «πέρασε» ως θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο της πόλης και φέτος, στις 14 Ιανουαρίου 2010 την επιβολή
και νέων αντιρρυπαντικών τελών στις επιχειρήσεις του Βιομηχανικού
Πάρκου Σχιστού για το 2009 και το 2010 και μετά την Έκθεση –
«κόλαφο» της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη ότι η
απόφαση αυτή δεν «στέκει», δεν βασίζεται πουθενά και, κατά συνέπεια,
δεν είναι νόμιμη, έρχεται και η Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών –
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εκ της οποίας προκύπτει ότι η υπ’ αριθμ.
289/23.06.2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος περί επιβολής
«αντιρρυπαντικού τέλους» για το έτος 2008 δεν είναι σύννομη, διότι δεν
βρίσκει έρεισμα στο νόμο που επικαλείται. Το περιεχόμενο και τα
συμπεράσματα της Έκθεσης του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν μία ακόμη δικαίωση για τις επιχειρήσεις
του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
Έκθεσης ο Δήμος Περάματος καλείται από το Σώμα Επιθεωρητών –
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης να συμμορφωθεί και να ανακαλέσει τη
σχετική απόφαση.
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Οι επιχειρήσεις του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού σαν να μην τους έφθανε η
αναδουλειά και οι διαρκείς κινητοποιήσεις καθώς και το κλείσιμο της
εισόδου του ΒΙ.ΠΑ. από «εργατοπατέρες» οι οποίοι καμία δικαιοδοσία
στο χώρο δεν έχουν κι εμποδίζουν σε οποιονδήποτε επιθυμεί να
εργαστεί, να μπει στο χώρο του Πάρκου, έχουν να αντιμετωπίσουν και
τις παράνομες αποφάσεις του Δημάρχου Περάματος, ο οποίος πέρα από
κάθε λογική και προσπερνώντας κάθε έννοια της νομιμότητας επιβάλλει
στις επιχειρήσεις «αντιρρυπαντικά τέλη» - «χαράτσι» ενώ εντός του
Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού καμία ανταποδοτικότητα δεν προσφέρει
και δεν επιλαμβάνεται έργων και εργασιών ασφαλτόστρωσης,
ηλεκτροφωτισμού, φύτευσης πρασίνου, κατασκευή παρτεριών καθώς και
αποκομιδής απορριμμάτων.
Στην Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης αναφέρεται ρητά ότι η αρμοδιότητα των παραπάνω δεν ανήκει
στον Δήμο Περάματος αλλά στον ιδρυτικό φορέα ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΑ. Α.Ε. και
στον φορέα Διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού. Μάλιστα,
στην εν λόγω Έκθεση για την εκπόνηση της οποίας ασκήθηκε έλεγχος
προς τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διεύθυνσης Ν. Πειραιά
της Περιφέρεις Αττικής, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης αναφέρει ότι η συγκεκριμένη Δ/νση δεν άσκησε τον
προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της με αρ. 289/2008 απόφασης του
Δ.Σ. Περάματος και, τέλος, ζητά από τον Δήμο Περάματος να κάνει
ανάκληση της απόφασής του ως μη σύννομη.
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