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Με την ευκαιρία συµπλήρωσης ενός έτους από τη λειτουργία της 
Yπηρεσίας του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ∆ήµου 
Πειραιά, σας ενηµερώνουµε ότι έχουν κατατεθεί : 
 
α) Προφορικά παράπονα ∆ηµοτών και άµεσης επίλυσης αυτών χωρίς 
ιδιαίτερες διαδικασίες σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Yπηρεσίες του 
∆ήµου π.χ. εξυπηρέτησή τους για εξεύρεση ∆ηµοτικού Οχήµατος για τη 
µεταφορά ηλικιωµένων προς εµβολιασµό ή παράπονα που δεν 
εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας µας π.χ. ταχύτερη έκδοση 
Συντάξεων, ενδοοικογενειακή βία, σύγκρουση οχηµάτων και µη 
ικανοποίηση του παθόντα από Ασφαλιστική εταιρεία κ.λ.π. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις είτε τους παραπέµπουµε στους αρµόδιους Φορείς, είτε τους 
βοηθάµε συµπληρώνοντας Αιτήσεις τους προς κάθε εµπλεκόµενο Φορέα.  
 
β) Έγγραφες καταγγελίες – παράπονα, όπως ακολουθούν παρακάτω : 
 



1) Σ.Α. 
 
θέµα: Αίτηση για εύρεση λύσης σχετικά µε τη  
διατήρηση/νοµιµοποίηση πινακίδων - ταµπελών στη νεοσύστατη 
Επιχείρηση «Φροντιστήρια» στη Περιοχή Κ. και τη παύση από το 
∆ήµο επιβολής προστίµων. 
 
Ενέργειες: Η κ. Σ.Α. ενηµερώθηκε µε κάθε λεπτοµέρεια από την 
Υπηρεσία µας, σχετικά µε το παράνοµο της πράξης της, µε τη 
τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων στο κτίριο της Επιχείρησής της. Ο 
∆ηµοτικός Αστυνοµικός Ε.Ε., προέβη σε αυτοψία και διαπίστωσε ότι 
πράγµατι υπήρχαν παράνοµα αναρτηµένες διαφηµιστικές πινακίδες  στη 
πρόσοψη του κτιρίου της εν λόγω επιχείρησης. Παράλληλα, κλήθηκε στα 
Γραφεία µας ο ∆ηµοτικός Αστυνοµικός ∆.Π., ο οποίος εξήγησε και 
ερµήνευσε στην αιτούσα το νόµο 2946/2001 (που απαγορεύει την 
εγκατάσταση διαφηµιστικών πινακίδων στις προσόψεις ορόφων κτηρίων) 
και την παρέπεµψε στο αρµόδιο Τµήµα ∆ιαφηµίσεων της ∆ιεύθυνσης 
Προσόδων του ∆ήµου για να της εξηγήσουν – διευκρινίσουν εκτενέστερα 
το όλο πνεύµα της ισχύουσας νοµοθεσίας ως και τη διαδικασία της 
νόµιµης διανοµής διαφηµιστικών φυλλαδίων. Στη συνέχεια, η κ.Σ.Α., 
επισκέφθηκε το αρµόδιο Τµήµα, ενηµερώθηκε πλήρως, επανήλθε στην 
Υπηρεσία µας και αφού µας ευχαρίστησε δήλωσε ότι ο ∆ήµος δίκαια 
ζητά την αφαίρεση των πινακίδων και άµεσα τις αφαίρεσε. Μετά από δύο 
ηµέρες ο ∆ηµοτικός Αστυνοµικό Ε.Ε. προέβη σε αυτοψία και διαπίστωσε 
ότι όλες οι πινακίδες είχαν αφαιρεθεί.  
 
 
2) Γ.Σ. 
 
Θέµα : Παράπονα για διάφορα θέµατα της Πόλης 
Ενέργειες: O κ.Γ.Σ. κατήγγειλε εγγράφως στην Υπηρεσία µας διάφορα 
θέµατα που κατά τη κρίση του θα έπρεπε να έχουν επιλυθεί από το 
παρελθόν. Του συστήθηκε εγγράφως να υποβάλλει τα αιτήµατά – 
καταγγελίες του στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου και στη συνέχεια 
εφόσον δεν ικανοποιηθεί, να επανέλθει µε νέα συγκεκριµένη καταγγελία. 
 
 
3) Μ.Ξ. 
 
Θέµα: Καθαρισµός ∆ηµοτικών «Σκαλοπατιών» επί της οδού Ε.Β., 
στη περιοχή Π.Η. στον Πειραιά 
 
Ενέργειες: Η κ. Ξ.Μ. κατήγγειλε στην Υπηρεσία µας το χρόνιο 
πρόβληµα καθαρισµού, στα σκαλάκια της περιοχής Π.Η. Την 
παραπέµψαµε να ενηµερώσει πρώτα την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου 
και εφόσον δεν ικανοποιηθεί, να επανέλθει. Αφού ενηµέρωσε την 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και δεν ικανοποιήθηκε, επανήλθε µε 
συνεχείς προφορικές καταγγελίες προς την Υπηρεσία µας. Στη συνέχεια 
προβήκαµε σε προφορικές και έγγραφες παρεµβάσεις προς τον αρµόδιο 



Φορέα του ∆ήµου και τους ζητήσαµε να επιληφθούν του Θέµατος. 
Πράγµατι η αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου επιλήφθηκε άµεσα. Έκτοτε 
κατά τακτά διαστήµατα γίνεται καθαρισµός του συγκεκριµένου χώρου. 
Πρόσφατα µάλιστα έγινε και νέα αποκοµιδή όπως ενηµερωθήκαµε από 
το αρµόδιο Τµήµα Αποκοµιδής του ∆ήµου. Από αυτοψία ∆ηµοτικού 
Αστυνοµικού Ε.Ε.  διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριµένη περιοχή ήταν 
καθαρή. 
 
 
4) Α.Η. 
 
Θέµα: Παράπονα και αίτηµα επανεξέτασης για διαγραφή 
προστίµων ΤΑΠ σε ιδιωτικό ακίνητο 
 
Ενέργειες: Η κ.Α.Η., ζήτησε από την Υπηρεσία µας να εξετασθεί το 
αίτηµά της για διαγραφή προστίµων από το ΤΑΠ, καθότι δεν 
ικανοποιήθηκε το αίτηµά της από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου 
στην οποία αρχικά είχε απευθυνθεί. Με ενέργειές µας προς την αρµόδια 
Υπηρεσία για επανεξέταση του θέµατός της, διαπιστώθηκε ότι η 
καταγγέλουσα κ.Α.Η. είχε δίκιο. Μετά από συνεννόησή µας µε την 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, η αιτούσα απέσυρε την καταγγελία της 
και το αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου προέβη στη διαγραφή της οφειλής. 
Μετά την ικανοποίηση του αιτήµατός της, εξέφρασε τόσο προς την 
Υπηρεσία µας όσο και προς το αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου, τις 
ευχαριστίες της. 
 
 
5) Θ.Η. 
 
Θέµα: Αίτηµα επανεξέτασης για διαγραφή προστίµων ΤΑΠ σε 
ακίνητο 
 
Ενέργειες: O κ. Θ.Η. (αδερφός της προηγούµενης καταγγέλουσας κ. 
Α.Η.), ζήτησε από την Υπηρεσία µας να εξετάσουµε το αίτηµά του για 
διαγραφή προστίµων από το αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου για το ίδιο 
ακίνητο του οποίου είναι συνιδιοκτήτης. Το Τµήµα στο οποίο είχε 
προσφύγει αρχικά, δεν ικανοποίησε το αίτηµά του και ως εκ τούτου 
ζήτησε έγγραφα την παρέµβασή µας. ∆ιαπιστώθηκε το δίκαιο του 
αιτήµατος, ενηµερώθηκε η αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου και 
προέβησαν µε τις ίδιες διαδικασίες, του ίδιου αιτήµατος της αδερφής 
του, στη διαγραφή της οφειλής. Το αίτηµα του ικανοποιήθηκε. 
 
 
6) Θ. Μ–Κ. 
 
Θέµα: Αίτηµα για Θέµα Πρασίνου 
 
Ενέργειες: Η κ.Θ.Μ-Κ. κατήγγειλε στην Υπηρεσία µας τη καθυστέρηση 
κλαδέµατος νερατζιών από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου, παρά τις 



συνεχείς καταγγελίες της. Μετά από έγγραφες και προφορικές 
παρεµβάσεις  µας προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου, η υπόθεση 
τακτοποιήθηκε. Τη ίδια στιγµή που ενηµερωθήκαµε,  έγινε αυτοψία από 
τον ∆ηµοτικό Αστυνοµικό Ε.Ε. ο οποίος διαπίστωσε ότι έγινε το κλάδεµα 
αλλά δεν είχε γίνει ακόµα η αποκοµιδή των κλαδιών. Η κ.Θ.Μ-Κ 
ενηµερώθηκε από την Υπηρεσία µας ότι το θέµα διευθετήθηκε, πράγµα 
που και η ίδια είχε ήδη διαπιστώσει. Την εποµένη, µε καινούρια 
αυτοψία του ίδιου ∆ηµοτικού Αστυνοµικού Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι είχε 
γίνει και η αποκοµιδή των κλαδιών. 
 
 
7) Π.Μ. 
 
Θέµα: Αίτηµα για περισυλλογή αδέσποτων ζώων 
 
Ενέργειες: Ο κ. Π.Μ., διαχειριστής της πολυκατοικίας επί της οδού 
Λ.Α.Θ. στο Πειραιά, έκανε έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία µας για 
απεγκλωβισµό αδέσποτων ζώων, στη πιλοτή της πολυκατοικίας του. Μετά 
από επανειληµµένα αιτήµατά του προς την αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου σχετικά µε τα αδέσποτα ζώα, τα οποία απέβησαν άκαρπα, 
απευθύνθηκε στην Υπηρεσία µας. Την ίδια µέρα, ο ∆ηµοτικός 
Αστυνοµικός Ε.Ε. πραγµατοποίησε αυτοψία στην εν λόγω πολυκατοικία 
και διαπίστωσε τον εγκλωβισµό των γατών στον ακάλυπτο χώρο ο οποίος 
είναι περιφραγµένος µε µανδρότοιχο ύψους περίπου 2.5 µέτρων και 
ήταν αδύνατη η διαφυγή τους, δηµιουργώντας εστίες µόλυνσης 
επικίνδυνες για τη ∆ηµόσια Υγεία. Άµεσα η Υπηρεσία µας διαβίβασε 
εγγράφως το αίτηµα- καταγγελία του ∆ιαχειριστή στη Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Πειραιά, η οποία δήλωσε µε έγγραφό της αναρµοδιότητα. Στη 
συνέχεια απευθυνθήκαµε σε διάφορα Φιλοζωικά Σωµατεία και ένα από 
αυτά προσφέρθηκε να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει στην όλη 
προσπάθεια. Μετά από συνεννόηση µε τον ∆ιαχειριστή λύθηκε το θέµα 
της αποµάκρυνσης των αδέσποτων ζώων (γατών). Παράλληλα ο ίδιος ο 
διαχειριστής προέβη σε απολύµανση του χώρου, για την εξασφάλιση της 
δηµόσιας υγείας, καθότι όλος ο ακάλυπτος χώρος της πολυκατοικίας 
είχε γεµίσει ψύλλους και άλλα επικίνδυνα για την υγεία έντοµα και 
ζωύφια. Μετά το πέρας της όλης υπόθεσης, ο ∆ιαχειριστής της 
πολυκατοικίας µας εξέφρασε εγγράφως τις ευχαριστίες του. 
 
 
8) Ν.Τ. 
 
Θέµα: Παράνοµη µετακίνηση κάδου από ∆ηµόσια Υπηρεσία 
 
Ενέργειες: Ο Επιχειρηµατίας κ. Ν.Τ., κατήγγειλε στην Υπηρεσία µας 
ότι οι υπάλληλοι της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας που βρίσκεται σε 
παρακείµενη πολυκατοικία που είναι εγκατεστηµένη η Επιχείρησή του, 
αφαιρούν τον κάδο απορριµµάτων του ∆ήµου για διευκόλυνσή τους, µε 
αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η απόρριψη απορριµµάτων από 
περιοίκους. Μετά από αυτοψίες α) του ∆ηµοτικού Αστυνοµικού Ε,Ε,, β) 



των ∆ηµοτικών Αστυνοµικών Κ.Α. και Η.Μ. και µετά από αλλεπάλληλες 
συνεννοήσεις µε την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου, µεταφέρθηκε 
ο κάδος απορριµµάτων, νόµιµα και µε κοινή συναίνεση των 
εµπλεκοµένων, σε διπλανό χώρο και έτσι επιλύθηκε το θέµα, 
διευκολύνοντας όλους τους περιοίκους. Ο υπεύθυνος της ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας Πειραιά µετά τη διευθέτηση του θέµατος απέστειλε στην 
Υπηρεσία µας ευχαριστήρια επιστολή.  
 
 
9) Β.Π. 
 
Θέµα: Θόρυβος απορριµµατοφόρου σε Ώρες Κοινής Ησυχίας 
 
Ενέργειες: Ο κ.Β.Π. ζήτησε µε έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία µας 
την ικανοποίηση χρόνιου αιτήµατός του που επανειληµµένα είχε 
υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου σχετικά µε 
καθηµερινές οχλήσεις  από ηχορύπανση απορριµµατοφόρου που 
διέρχεται από τους δρόµους Β. & Ε. στον Πειραιά για αποκοµιδή 
απορριµµάτων τις πρώτες πρωϊνές ώρες (02:00 – 03:00) και ενοχλεί 
ασθενείς και υπερήλικες της Περιοχής. Μετά από έγγραφες και 
προφορικές συνεννοήσεις µας µε την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, έγινε 
αντικατάσταση του απορριµµατοφόρου µε άλλο πιο αθόρυβο και έγινε 
αλλαγή της ώρας περισυλλογής απορριµµάτων, δηλαδή από 02:00 – 
03:00 το απορριµµατοφόρο περισυλλέγει τα απορρίµµατα περίπου στις 
23:00. Ενίοτε µάλιστα προγραµµατίζεται και εντελώς αθόρυβο 
απορριµµατοφόρο! Το θέµα επιλύθηκε ικανοποιηθέντων των περιοίκων 
της Περιοχής. Ο καταγγέλλων  προσήλθε στα Γραφεία της Υπηρεσίας µας 
και εξέφρασε την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες του. 
 
 
10) Χ.Θ. 
 
Θέµα: Αποκατάσταση πλακόστρωσης πεζοδροµίου επί της οδού ∆. 
στο Ν.Φ. 
 
Ενέργειες: Η κ.Χ.Θ. µετά από έγγραφες και προφορικές καταγγελίες 
στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου για ανασηκωµένες πλάκες στο 
πεζοδρόµιο επί της οδού ∆. & ∆.Π., έξω από σχολείο στο Ν.Φ και µη 
ικανοποίησή της, υπέβαλε έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία µας για 
διευθέτηση του θέµατος. Ο ∆ηµοτικός Αστυνοµικός Ε.Ε., µετά από 
αυτοψία που διενήργησε διαπίστωσε ότι πράγµατι υφίστανται στο 
πεζοδρόµιο ανασηκωµένες πλάκες που εγκυµονούν κινδύνους για την 
σωµατική ακεραιότητα των µαθητών. Αµέσως έγγραφα και προφορικά 
ενηµερώσαµε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου για ικανοποίηση του 
δικαίου αιτήµατος. Τα αρµόδια Τµήµατα του ∆ήµου, µετά από 
προφορική και γραπτή ενηµέρωσή τους, µας δήλωσαν ότι το θέµα 
τακτοποιήθηκε. Ο ∆ηµοτικός Αστυνοµικός Ε.Ε. διενήργησε και πάλι 
αυτοψία και διαπίστωσε ότι πράγµατι η πλακόστρωση έχει 



πραγµατοποιηθεί. Η Υπηρεσία µας ενηµέρωσε την καταγγέλουσα κ.Χ.Θ., 
η οποία και µας ευχαρίστησε. 
  
 
11) Χ.Κ. 
 
Θέµα: Ανασηκωµένες πλάκες πεζοδροµίου Σ. & Μ. στο Πειραιά 
 
Ενέργειες: O κ. Χ.Κ. µετά από έγγραφες και προφορικές καταγγελίες 
στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου που δεν ικανοποιήθηκαν, υπέβαλε 
έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία µας για ανασηκωµένες πλάκες 
πεζοδροµίου µπροστά από το κατάστηµά του, από 2 υψηλόκορµα 
δέντρα. Μετά από αυτοψία του ∆ηµοτικού Αστυνοµικού Ε.Ε., η 
Υπηρεσία µας ενηµέρωσε εγγράφως τα αρµόδια Τµήµατα του ∆ήµου 
διαβιβάζοντας συγχρόνως και φωτογραφίες του χώρου, για τη διευθέτηση 
του προβλήµατος. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου µας ενηµέρωσαν 
ότι έχει δροµολογηθεί άµεσα να γίνει η εκρίζωση του κορµού και στη 
συνέχεια θα γίνει η αποκατάσταση των πλακών του πεζόδροµου. 
 
 
12) Ν.Ν. 
 
Θέµα: Καταγγελία για µη πρόσληψη στο ∆ήµο Πειραιά 
 
Ενέργειες: O κ.Ν.Ν. υπέβαλε έγγραφη καταγγελία στην Υπηρεσία µας 
ότι υπέβαλλε αίτηση για πρόσληψη στο ∆ήµο Πειραιά, ως Μηχανικός 
Αυτοκινήτων και ενώ συµπεριλήφθηκε στην πρώτη ανάρτηση δεύτερος 
στη σειρά στα αποτελέσµατα των επιτυχόντων και συνεπώς επιτυχών, την 
ίδια ηµέρα µε δεύτερη ανάρτηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, φάνηκε 
τρίτος στη σειρά και ως εκ τούτου µη επιτυχών. Μετά από παρέµβαση 
της Υπηρεσίας µας για επανεξέταση του θέµατος, το αρµόδιο τµήµα µας 
αιτιολόγησε εγγράφως τους λόγους κατάταξης του κ.Ν.Ν. στους 
αποτυχόντες στη δεύτερη ανάρτηση. Την ίδια ηµέρα όµως, ο δεύτερος 
επιτυχών για λόγους που δεν γνωρίζουµε, δήλωσε παραίτηση και ο 
κ.Ν.Ν. πέρασε αυτοµάτως στους επιτυχόντες. Το θέµα έληξε µε 
ικανοποίηση του καταγγέλοντα. 
 
 
13) Γ.Χ. 
 
Θέµα: ∆ιπλό πρόστιµο Πολεοδοµίας 
 
Ενέργειες: Ο κ. Γ.Χ. µας ζήτησε εγγράφως να την ενηµερώσουµε για τις 
διαδικασίες διαγραφής διπλού προστίµου για το ίδιο θέµα οφειλής από 
Υπηρεσία του ∆ήµου. Η Υπηρεσία µας επικοινώνησε µε τον κ.Γ.Χ., τον 
παρέπεµψε στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, ως πρώτη ενέργεια και 
εφόσον δεν ικανοποιηθεί το αίτηµά του να επανέλθει στην Υπηρεσία µας 
για τα περαιτέρω. Μας ευχαρίστησε για την άµεση ανταπόκρισή µας και 
επιφυλάχθηκε να επανέλθει εφόσον δεν ικανοποιηθεί. 



 
14) J.H. 
 
Θέµα:Καταγγελία για θέµα κοινοχρήστων πολυκατοικίας 
 
Ενέργειες: O κ. J.H. υπέβαλε αίτηµα στην Υπηρεσία µας για θέµα που 
αφορά εσωτερικό ζήτηµα της πολυκατοικίας του, ζητώντας να µάθει εάν 
ο ανελκυστήρας είναι δηλωµένος, διαµαρτυρόµενος ότι ο διαχειριστής 
χρεώνει δαπάνες στα κοινόχρηστα χωρίς να αναρτώνται οι αποδείξεις 
δαπανών.  
Η Υπηρεσία µας ενηµέρωσε εγγράφως τον καταγγέλλοντα, ότι το θέµα 
δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της 
Επιχείρησης, καθότι πρόκειται περι καθαράς ιδιωτικής διαφοράς. 
 
 
15) E.T. 
 
Θέµα: Αναπάντητες καταγγελίες Υπηρεσίας ∆ήµου σχετικά µε 
κτίριο στο Μικρολίµανο  
 
Ενέργειες:  Ο κ.Ε.Τ., Πρόεδρος Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, 
µας κοινοποίησε έγγραφο σχετικά µε αναπάντητες καταγγελίες του προς 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, που αφορούν οικοδοµικές εργασίες χωρίς 
άδεια σε κτίριο στο Μικρολίµανο. Η Υπηρεσία µας ενηµέρωσε εγγράφως 
την αρµόδια ∆ιεύθυνση για επανεξέταση του αιτήµατος - καταγγελίας και 
η υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 
 
 
16) Ε.Τ. 
 
Θέµα: Τοποθέτηση δύο µεταλλικών εµποδίων στην είσοδο οικιών 
στο Πειραιά 
 
Ενέργειες: Ο κ.Ε.Τ., Πρόεδρος Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, 
µας κοινοποίησε προηγούµενο αίτηµά του προς αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου για τοποθέτηση µεταλλικών εµποδίων στην είσοδο οικιών, το 
οποίο µετά από αυτοψία αρµόδιας ∆ιεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι δύναται 
να πραγµατοποιηθεί η τοποθέτησή τους. Η Υπηρεσία µας, ενηµέρωσε 
εγγράφως τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες για επανεξέταση του αιτήµατος 
και η υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεµότητα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων επισηµαίνουµε ότι πολλοί 
συνδηµότες µας, κλείνουν ηµεροµηνία και ώρα συνάντησης µε το 
Γραφείο µας αλλά τελικά δεν προσέρχονται. Σε ερωτήσεις µας, 
απαντούν ότι δεν προσήλθαν φοβούµενοι την πανδηµία. Αυτό 
συµβαίνει σε άτοµα κυρίως µεγάλης ηλικίας, που τα παιδιά τους 
δεν τους επιτρέπουν την έξοδο από το σπίτι τους. 
 
Επίσης αξίζει να τονισθεί, ότι επειδή ο θεσµός του Συµπαραστάτη 
είναι πρωτόγνωρος απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για 
να γίνει γνωστός στους ∆ηµότες. Ήδη η Υπηρεσία µας έχει 
διαβιβάσει έγγραφα προς τους φορείς της Πόλης 
γνωστοποιώντας την λειτουργία της συγκεκριµένης Υπηρεσίας, 
έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο ∆ιεύθυνση και πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας ενώ µε πρωτοβουλία του Προέδρου της ∆ΗΡΑΠ 
κ.Αλ.Τζεφεράκου, τον οποίον ευχαριστούµε ιδιαίτερα, δόθηκε η 
ευκαιρία στο Συµπαραστάτη να παρουσιάσει σε συνέντευξη από 
ραδιοφώνου την όλη δοµή και τη λειτουργία της Υπηρεσίας του 
Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης. 
 
Κλείνοντας, θεωρούµε υποχρέωσή µας να ευχαριστήσουµε θερµά 
τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Πειραιά κ. Βασίλειο 
Ταταρόπουλο, τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και τις ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις για την άψογη και εποικοδοµητική συνεργασία µε 
τη νεοσυσταθείσα και λειτουργούσα Υπηρεσία του Συµπαραστάτη 
του ∆ηµότη και της Επιχείρησης του ∆ήµου Πειραιά. 
 
 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ∆ΑΒΑΚΗΣ 
 
 
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 

 


