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Η καταγγελία
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ.
………………. καταγγελία η οποία έλαβε στο μητρώο καταγγελιών τον αριθμό 12. Ο
καταγγέλλων κατέθεσε στον Δήμο Κοζάνης την με αριθμό …………………… αίτησή
του με την οποία ζήτησε την εκμίσθωση εκτάσεως 15.488,41 τ.μ. στην τοπική
κοινότητα Μαυροδενδρίου προκειμένου να κατασκευάσει μονάδα εκτροφής 1.200
κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής. Παραπονείται ότι παρόλο που τηρούσε όλες τις

νόμιμες προυποθέσεις το τοπικό συμβούλιο Μαυροδενδρίου απέρριψε την αίτησή
του.
Παρακαλεί να μεσολαβήσει η Συμπαραστάτης για να γίνει δεκτό το αίτημά του.
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 άρνηση και ως εκ τούτου η αναφορά αυτού πρέπει να
εξεταστεί παραπέρα.
Γνωμοδότηση
Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλε σχετικό ερώτημα στο
τοπικό συμβούλιο Μαυροδενδρίου και στην αρμόδια υπηρεσία (Δημοτικών
Προσόδων και ακίνητης περιουσίας). Η Υπηρεσία απέστειλε την από 22/4/2015
απόφαση του τοπικού συμβουλίου με το σκεπτικό απόρριψης. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου όπου
συζητήθηκε το θέμα και η Συμπαραστάτης υπέδειξε ότι ο αιτών πληρεί τις
προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος για την εκμίσθωση της εκτάσεως από τη
συγκεκριμένη επιχείρηση. Το τοπικό συμβούλιο επέμεινε στην άρνησή του
ισχυριζόμενο ότι η αιτούμενη έκταση είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή όπου
υπάρχουν εγκαταστάσεις γεφυροπλάστιγκας.
Διαμεσολάβηση
Οι αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους
καταγράφονται στο άρθρο 84 του Ν. 3852/2010 και στην εγκύκλιο 49/74572/29-122010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. Ειδικότερα :
Άρθρο 84
Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας
Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:

α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να
λειτουργήσουν στην περιφέρειά του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια
της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται
στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και
δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής
κοινότητας.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η απόφαση του τοπικού συμβουλίου για την
εκμίσθωση της αιτούμενης εκτάσεως είναι γνωμοδοτική και δεν είναι
δεσμευτική καθώς δεν είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει επί της
μισθώσεως. Πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί από τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά
με το εάν η επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος και εφόσον τις
πληρεί στη συνέχεια :
α) καλείται η επιτροπή ποιότητας ζωής η οποία είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 73
του Ν. 3852/2010 να χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης της επιχείρησης
β) καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο δυνάμει του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 να αποφασίσει για την εκμίσθωση της εκτάσεως
γ) καλείται η οικονομική επιτροπή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 να καταρτίσει τους όρους της εκμίσθωσης.
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