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Η καταγγελία
Η συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 55054/1711-2016 καταγγελία η οποία έλαβε αριθµό 22 στο µητρώο καταγγελιών. Ο καταγγέλλων είναι
ιδιοκτήτης ακινήτου που βρίσκεται στο χωριό Βατερό Κοζάνης. Παραπονείται ότι µπροστά
από την οικία του ο δρόµος ήταν ασφαλτοστρωµένος και κατόπιν παρεµβάσεων Υπηρεσιών
του Δήµου έχει καταστραφεί. Έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ. 21669/4-5-2015 αίτηση στην
Τεχνική Υπηρεσία προκειµένου να αποκατασταθεί ο δρόµος στο σηµείο αυτό αλλά δεν
έλαβε απάντηση. 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.
Ενέργειες
Η Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης διενήργησε αυτοψία κατά την οποία
διαπιστώθηκε ότι µπροστά από την οικία του καταγγέλλοντα δεν υπάρχει άσφαλτος. Κατόπιν
επικοινώνησε µε την αρµόδια Υπηρεσία στις 21-12-2016 και ζήτησε την αποκατάσταση του
δρόµου. Η Υπηρεσία απάντησε µέσω του αρµοδίου υπαλλήλου της 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 δρόµου και να
ενηµερώσει τον καταγγέλλοντα και την ίδια όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.
Κοζάνη 16/12/2016
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