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Προς
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Θέμα : Άμεση ενίσχυση / στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Πατρέων

Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε,
τo τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα μετά την χαλάρωση των μέτρων που είχαν ληφθεί για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες εντόνων παραπόνων από συναδέλφους
μηχανικούς για καθυστερήσεις στα πλαίσια λειτουργίας της Υ.ΔΟΜ Αχαΐας, ειδικά σε ότι αφορά την έκδοση των
οικοδομικών αδειών.
Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται έντονες αρρυθμίες στην συγκεκριμένη υπηρεσία αλλά η κατάσταση
το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αφόρητη.
Ως ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αλλά και ως Σύλλογοι μηχανικών έχουμε διαπιστώσει σοβαρή υποστελέχωση της
υπηρεσίας σας η οποία, λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στην ανταπόκρισή της, έχει ήδη δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα στο έργο των μηχανικών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Αν μάλιστα δεν προβείτε σε
άμεσες παρεμβάσεις ενίσχυσής της οσονούπω θα βρεθεί σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας εξυπηρέτησης των
συμπολιτών μας.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι τρεις (3) υπάλληλοι της Υπηρεσίας, έχουν χρεωθεί συνολικά εβδομηνταπέντε (75)
αιτήματα που αφορούν κυρίως έκδοση οικοδομικών αδειών, ενώ βρίσκονται σε αναμονή χρέωσης άλλες
τριανταπέντε (35) νέες υποθέσεις. Ταυτόχρονα δε σε 150 υποθέσεις έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος και
αναμένεται η διόρθωση/προσθήκη στοιχείων από τον μηχανικό, προκειμένου να επαναχρεωθούν στους
υπαλλήλους για να ολοκληρωθούν.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης και του αρχείου της

με έμπειρους συναδέλφους μηχανικούς οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν τόσο στις απαιτήσεις της
υπηρεσίας όσο και στον διαρκώς αυξημένο φόρτο εργασίας. Θέλουμε ένα Δήμο αρωγό στα θέματα που
δημιουργούνται, στην βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και στην επαγγελματική δραστηριοποίηση του
ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και την καταλυτική συνδρομή σας, για την επίλυση του συγκεκριμένου
ζητήματος.
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