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Η καταγγελία
Η συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21886/315-2016 καταγγελία η οποία έλαβε αριθµό 14 στο µητρώο καταγγελιών. Η καταγγέλλουσα
επιχείρηση είναι ιδιοκτήτρια ακινήτου (οικοπέδου µε κατάστηµα επ’ αυτού) που βρίσκεται
στο χωριό Δρέπανο Κοζάνης. Παραπονείται ότι µπροστά από την ιδιοκτησία της σε
κοινόχρηστο δρόµο υπάρχουν ξερά δέντρα, χόρτα ύψους ενός µέτρου και λύµατα.

Επανειληµµένα µε αιτήµατά της προς διάφορες Υπηρεσίες είτε του Δήµου Κοζάνης είτε της
Περιφέρειας προσπάθησε να βρεθεί τρόπος να αποκατασταθεί ο χώρος αλλά δεν µπόρεσε
να βρεθεί µία λύση καθώς για µεγάλο διάστηµα υπήρχε αµφισβήτηση σχετικά µε το ποια
Υπηρεσία είναι αρµόδια για το χώρο αυτό. Παρακαλεί να µεσολαβήσει η Συµπαραστάτης
προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί.
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. Από
το παραπάνω ιστορικό προκύπτει ότι ο καταγγέλλων θίγεται από την παραπάνω
συµπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η αναφορά αυτού πρέπει να εξεταστεί
παραπέρα.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Η Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης διενήργησε αυτοψία κατά την οποία
διαπιστώθηκε ότι απαιτείται διαµόρφωση του κοινόχρηστου χώρου. Κατόπιν απέστειλε
σχετικό ερώτηµα στην Υπηρεσία στις 16-7-2016. Πραγµατοποίησε δύο συναντήσεις µε τους
αρµοδίους και συζητήθηκαν σχετικές λύσεις. Εκ µέρους της υπηρεσίας υπήρξε δέσµευση ότι
θα υπάρξει µελέτη από το τµήµα µελετών του Δήµου για την ανάπλαση του κοινόχρηστου
χώρου η οποία θα παρουσιαστεί στο αρµόδιο δηµοτικό συµβούλιο προς έγκριση.
Κοζάνη 28/6/2016
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