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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ.
38752/23-8-2017 αναφορά η οποία έλαβε τον αριθμό 15 στο βιβλίο καταγγελιών στο μητρώο
του συμπαραστάτη. Η κ. ******************, εκπροσωπώντας τους : ******************,

************************ και ************************* απευθύνθηκε με την ανωτέρω αναφορά της
στον συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Οι καταγγέλλοντες είναι ιδιοκτήτες
ενός οικοπέδου που βρίσκεται στο ΟΤ 435Β . Το ακίνητο βρίσκεται στη διασταύρωση των
οδών ****************** με *******************. Έμπροσθεν του ακινήτου τους από τη μεριά που
συνορεύει με τον κόμβο τοποθετήθηκαν 5 υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων καταλαμβάνοντας
μία έκταση 8 περίπου μέτρων. Με τον τρόπο που τοποθετήθηκαν περιορίζουν τον τρόπο
ανέγερσης οικοδομής και αποκλείουν τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού σχεδιασμού
μειώνοντας έτσι την αξία του οικοπέδου τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο ακίνητο από
την μεριά που συνορεύει με την οδό ******************* εξυπηρετεί εδώ και χρόνια την
περιοχή με πέντε κάδους απορριμμάτων.. Μόλις άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή των
5 υπόγειων κάδων οι αιτούντες κατέθεσαν την υπ’ αριθμ. 36888/8-8-2017 αίτηση προς το
Δήμο Κοζάνης διαμαρτυρόμενοι για την επιβάρυνση του οικοπέδου τους. Δεν έλαβαν
απάντηση. Οι καταγγέλλοντες, με την παρούσα αναφορά τους στον συμπαραστάτη ζητάνε
τη συνδρομή του προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση του ακινήτου τους και να
μετακινηθούν οι κάδοι τους επισημαίνοντας το γεγονός ότι η τοποθέτηση έγινε αυθαίρετα
χωρίς να υπάρχει μελέτη κατανομής κάδων.
Ο συμπαραστάτης απέστειλε ηλεκτρονικό ερώτημα προς την Υπηρεσία στις 31-82017 και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε με συνάντηση με την Υπηρεσία όπου οι
καταγγέλλοντες ανάπτυξαν τη θέση τους. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε έγγραφη
απάντηση της Υπηρεσίας. Στις 7-2-2018 οι αιτούντες κατέθεσαν νέο αίτημα στον
συμπαραστάτη και στην υπηρεσία με αριθμό πρωτοκόλλου 4097 το οποίο καταχωρήθηκε
στον ίδιο φάκελο με αριθμό πρωτοκ. 15 στα αρχεία του συμπαραστάτη διαμαρτυρόμενοι ότι
δεν έχουν λάβει απάντηση στα αρχικό τους αίτημα.
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. Οι
ανωτέρω δημότες επηρεάζονται από τη συμπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η
αναφορά τους πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.

Νομικό Πλαίσιο
Στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3230/2004 (Α΄44) και, ακολούθως, με την παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (Α΄102), ορίζονται τα εξής: «Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν
υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και
να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον
από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από
την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του
συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση
υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη
διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση
αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για
υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου
παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέρες».
Ο συμπαραστάτης διενήργησε αυτοψία και επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς των
αιτούντων σχετικά με τους πέντε υπόγειους κάδους και τους πέντε υπέργειους κάδους.
Παρατήρησε επίσης ότι είναι το μοναδικό ακίνητο της περιοχής το οποίο είναι αδόμητο και
δεν παράγει απορρίμματα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτει ότι η Υπηρεσία οφείλει να καταβάλλει να
προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες εντός του νόμιμου χρόνου και να απαντά στα
αιτήματα των δημοτών. Σε περίπτωση κωλύματος οφείλει να τους ενημερώσει για την
καθυστέρηση.
Όσον αφορά την ουσία της διαφοράς πρέπει να σημειωθεί ότι η διοίκηση διέπεται
από την αρχή της χρηστής διοίκησης. Η αρχή της χρηστής διοίκησης έχει αναγνωριστεί από
την πάγια νομολογία του ΣτΕ ως : “η άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το
κοινό περί δικαίου αίσθημα,δηλαδή με τρόπο σύμφωνο προς τα χρηστά ήθη." Επίσης έχει
κατοχυρωθεί στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο

41. Τα διοικητικά όργανα πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με ένα αίσθημα δικαίου,
να προστατεύουν τα δικαιώματα του εκάστοτε διοικούμενου και να λειτουργούν με επιείκεια.
Είναι κατανοητό ότι η διοίκηση υποχρεούται να προβαίνει σε νομικές και υλικές πράξεις για
να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με γνώμονα πάντα την
αρχή της αναλογικής ισότητας.
Καλείται η διοίκηση να επανεξετάσει το κατά πόσο είναι ορθό και δίκαιο να
επιβαρύνεται για αόριστο χρονικό διάστημα με την τοποθέτηση 10 κάδων απορριμμάτων
που εξυπηρετούν όλη τη γειτονική περιοχή μόνο το ακίνητο των αιτούντων, το οποίο δεν
παράγει απορρίμματα. Κατά την επανεξέταση της υπόθεσης πρέπει η διοίκηση να λάβει
υπόψιν της ότι η τοποθέτηση των κάδων έμπροσθεν του οικοπέδου των αιτούντων
περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανοικοδομηθεί το ακίνητο.
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