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Προς
1. την κ. *****************

Η ΑΝΑΦΟΡΑ
H κ. ***********, κάτοικος Κοζάνης, οδός Αγ. Παρασκευή 5, ήρθε στο γραφείο
του Συµπαραστάτη του Δηµότη και της Επιχείρησης του Δήµου Κοζάνης στις
1/3/2018 και ζήτησε να τη βοηθήσω : α) µε ένα θέµα λογαριασµού της ΔΕΗ σε
ακίνητο ενός διαµερίσµατος που βρίσκεται στην οδό Χίου 76 στον Πειραιά και για
το οποίο διαµαρτυρόταν ότι είχε υπερβολική χρέωση και β) για να ασχοληθώ µε
µια οφειλή της σε κάποια Τράπεζα. Της εξήγησα ότι δεν ήταν στο πλαίσιο της
αρµοδιότητάς µου. Κατόπιν υπερβολικής πίεσης από τη µεριά της και προκειµένου
να µη µε θεωρήσει ως αδιάφορη στο πρόβληµά της επικοινώνησα παρουσία της

από την ηλεκτρονική µου διεύθυνσης µε τη ΔΕΗ στις 13 Mαρτίου 2018 αιτούµενη
για λογαριασµό της τους σχετικούς λογαριασµούς. Η ΔΕΗ µου απάντησε µε το
από 21 Μαρτίου 2018 ηλεκτρονικό µήνυµα και απέστειλε 19 συνηµµένα έγγραφα
(λογαριασµοί του επίδικου διαστήµατος και µία ρύθµιση). Αφού τα µελέτησα και
διαπίστωσα ότι ίσως είχε δίκαιο, καταχώρησα το αίτηµά της στα βιβλία του
Συµπαραστάτη µε αριθµό πρωτ. 4/23-3-2018 και της τα χορήγησα εξηγώντας της
που έπρεπε να αποτανθεί.
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 ανωτέρω δηµότισσα επηρεάζεται από την
συµπεριφορά της ΔΕΗ η οποία δεν είναι υπηρεσία του Δήµου και ως εκ τούτου η
αναφορά της δεν πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Η συµπαραστάτης έβαλε την υπόθεση στο αρχείο αλλά θέλοντας να βοηθήσει τη
δηµότισσα συνέταξε για λογαριασµό της στις 15 Μαίου 2018 µία επιστολή για την
κυρία ************** προς τη ΔΕΗ ζητώντας τη διαγραφή κάποιου ποσού την
οποία κοινοποίησε στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας τη συνδροµή του. Το
κείµενο αυτό υπέγραψε και απέστειλε η κ. ***************. Στη συνέχεια ο
Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε τη µε αριθµό απάντηση στις 4-6-2018 µε την
οποία ζητούσε περαιτέρω λεπτοµέρειες. Κατόπιν νέων παρακλήσεων συνέταξε
στις 16-6-2018 νέα αίτηση προς το Συνήγορο την οποία υπέγραψε η κ. *********.
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