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Η καταγγελία
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 624/8-12016 καταγγελία η οποία έλαβε αριθμό 1 στο μητρώο καταγγελιών. Ο καταγγέλλων είναι
ιδιοκτήτης ακινήτου που βρίσκεται στο χωριό Λευκοπηγή Κοζάνης. Παραπονείται ότι κατά
την κατασκευή του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανση κεντρικού δρόμου της ΤΚ
Λευκοπηγής” η Υπηρεσία παρέλειψε να χαμηλώσει το πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο

της οικίας του ενώ το έχει κάνει στα υπόλοιπα σημεία. Έχει καταθέσει δύο αιτήσεις στην
Υπηρεσία σας προκειμένου να αποκατασταθεί το πεζοδρόμιο στο σημείο αυτό. Παρακαλεί
να μεσολαβήσει η Συμπαραστάτης για να φροντίσει η Υπηρεσία για την αποκατάσταση της
ζημιάς.
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.
Γνωμοδότηση
Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διενήργησε αυτοψία κατά την οποία
διαπιστώθηκε ότι α) σε οικόπεδα που είναι αδόμητα υπάρχει μπροστά τους σημείο όπου το
πεζοδρόμιο χαμηλώνει και β) σε κατοικίες όπου υπάρχει μόνο είσοδος σπιτιού υπάρχει
μπροστά τους σημείο όπου το πεζοδρόμιο χαμηλώνει. Κατόπιν απέστειλε σχετικό ερώτημα
στην Υπηρεσία στις 11-2-2016. Η Υπηρεσία απάντησε μέσω του αρμοδίου υπαλλήλου της
στις 21-1-2015 και δεσμεύτηκε ότι θα το αποκαταστήσει.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης καλεί την Τεχνική
Υπηρεσία να επιμεληθεί - όπως είναι αρμόδια - την αποκατάσταση του πεζοδρομίου και να
ενημερώσει τον καταγγέλλοντα και την ίδια όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.
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