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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ. 37003/8-82017 αναφορά η οποία έλαβε αριθμό 13 στο βιβλίο καταγγελιών στο μητρώο του
συμπαραστάτη. Ο ****************, ιερέας και ιερουργός στη *********************** στον Ιερό
Ναό “Τιμίου Προδρόμου”, ζήτησε από τη ΔΕΥΑ Κοζάνης τη διαγραφή οφειλής της ύδρευσης

του Ιερού Ναού καθως δυνάμει του με αριθμό 1 πρακτικού στις 3-1-1991 το εκκλησιαστικό
συμβούλιο του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου της ενορίας ****************** αποφάσισε
ομόφωνα την παραχώρηση ενός αγροτικού τεμαχίου στη θέση “Καραούλια-Σαραδήμος)
κατόπιν εγκρίσεως του Μητροπολιτικου Συμβουλίου με τον όρο η Κοινότητα να παρέχει
συνεχώς δωρεάν ύδρευση στην Εκκλησία. Όμως, πρόσφατα η ΔΕΥΑΚ Κοζάνης εξέδωσε
λογαριασμό για την κατανάλωση νερού. Ζητήθηκε η συνδρομή του συμπαραστάτη του
δημότη και της Επιχείρησης προκειμένου να βρεθεί μια λύση.

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. Ο
ανωτέρω δημότης επηρεάζεται από την συμπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η
αναφορά του πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Η συμπαραστάτης απέστειλε ερώτημα προς την ΔΕΥΑ Κοζάνης η οποία δήλωσε ότι δεν είχε
γνώση για τέτοια δέσμευση προς την Εκκλησία.
Κατόπιν τούτων απευθύνθηκε στο τμήμα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κοζάνης, το
οποίο κατόπιν έρευνας δήλωσε ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν είναι καταγεγραμμένο
ως τμήμα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κοζάνης.
Στη συνέχεια απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης που διενήργησε αυτοψία και
απάντησε ότι “κατόπιν αυτοψίας η γεώτρηση στο σημείο με συντεταγμένες
Ψ=4455750 δεν λειτουργεί και πιθανόν να μην λειτούργησε ποτέ”.

Χ=307320

Προκειμένου να υποχρεωθεί η ΔΕΥΑ Κοζάνης να διαγράψει τις οφειλές ύδρευσης της
Εκκλησίας πρέπει να προσκομιστεί έγγραφο με το οποίο η Κοινότητα της ********************
αποδέχθηκε την παραχώρηση αυτή καθώς και το συμβόλαιο μεταβίβασης.

Κοζάνη 20-11-2017
Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

