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Η καταγγελία
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ. 18929/105-2016 αναφορά η οποία έλαβε αριθμό 12 στο μητρώο. Η καταγγέλλουσα, είναι ιδιοκτήτρια
αγρών, που βρίσκονται στην Κοζάνη, στην περιοχή “Κασλά”. Παραπονείται ότι μέσω της

γραμμής του δημότη ζήτησε από το Δήμο Κοζάνης ένα εκσκαπτικό μηχάνημα για να
εκτελεστούν εργασίες εντός ενός αγρού ιδιοκτησίας της. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε στο αίτημα
της αλλά κατά την εκτέλεση των εργασιών προκλήθηκε ζημιά σε δίκτυο του ΟΤΕ που
διερχόταν από το χωράφι, γεγονός το οποίο η …………………………. αγνοούσε. Σήμερα ο
ΟΤΕ με έγγραφό του ζητά από την …………………………….. την καταβολή του χρηματικού
ποσού 2.642,41 ευρώ για την επιδιόρθωση της βλάβης

Η δε ………………………….

θεωρώντας ότι δεν υπέχει ευθύνη και ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την βλάβη είναι ο
Δήμος Κοζάνης ζητά με την με αριθμό πρωτ. 18929/2016 αίτησή της να καταβάλει ο Δήμος
Κοζάνης το ανωτέρω ποσό ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόκλησή της ζημίας.
Απευθύνθηκε στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ζητώντας τη βοήθειά
του.

Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Η δε
ανωτέρω καταγγέλλουσα φαίνεται ότι έχει έννομο συμφέρον από τη συμπεριφορά της
Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η αναφορά της πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Όπως προκύπτει από το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα του
Συμπαραστάτη αφορά θέματα κακοδιοίκησης ανάμεσα στους δημότες και στο Δήμο και στις
Υπηρεσίες του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το ανωτέρω πρόβλημα αφορά μία τριμερή
σχέση, του ΟΤΕ, της …………………………. και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κοζάνης γεγονός που καθιστά τον Συμπαραστάτη αναρμόδιο για να εμπλακεί. Επιπλέον
ένας άλλος λόγος που δεν μπορεί να εμπλακεί ο Συμπαραστάτης είναι γιατί υπάρχουν μία
σειρά θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν προτού αποφανθεί κάποιος ποιος είναι ο
οφειλέτης και ποιο ακριβώς είναι το ποσό της αποζημίωσης. Ειδικότερα :
-

πρέπει να εξεταστεί εάν υπάρχει ευθύνη του ΟΤΕ για το γεγονός ότι πραγματοποίησε
παράνομα εργασίες εντός αγρού ιδιοκτησίας της ………………………, χωρίς να της

το γνωστοποιήσει και χωρίς να έχει την έγκρισή της ή συναίνεσή της. Πρέπει δηλαδή
να εξεταστεί εάν υπάρχει συντρέχον πταίσμα του ΟΤΕ με την παράλειψη της
γνωστοποίησης των εργασιών στην ιδιοκτήτρια, γεγονός που εάν αποδειχθεί μπορεί
να οδηγήσει στην πλήρη απαλλαγή από την καταβολή της ζημίας ή στην μείωσή της.
-

πρέπει να εξεταστεί εάν υπήρχε μεταξύ της …………………………………….. και της
Υπηρεσίας του Δήμου σχέση πρόστησης και κατά συνέπεια να εξεταστούν όλα τα
επιμέρους θέματα. Κατά την ΑΚ 922 «προστηθείς» για την αδικοπραξία του οποίου
ευθύνεται το πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του, είναι εκείνος που με τη
βούληση του εν λόγω προσώπου ως «προστήσαντος», απασχολείται, διαρκώς ή
παροδικώς, στη διεκπεραίωση υπόθεσης και γενικά στην εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του προσώπου αυτού, υπό τον έλεγχο, ή την επίβλεψη, ή κάτω από
τις οδηγίες και τις εντολές του, ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του
προς τις οποίες και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται.

Η ύπαρξη παράνομη ζημίας, η εκτίμηση του βαθμού του εκατέρωθεν πταίσματος για να
μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η υποχρέωση αποζημίωσης ή να μειώσει το μέγεθός της
αποτελούν αντικείμενο δικαστικής έρευνας και εκτίμησης.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης απέχει από την
έκδοση διαμεσολάβησης καθώς δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον των αρμοδιοτήτων του.
Κοζάνη 4/6/2016
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