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Η καταγγελία
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ.
………………. καταγγελία η οποία έλαβε αριθμό 13 στο μητρώο καταγγελιών. Ο
καταγγέλλων, ………………….., είναι δημότης Κοζάνης, κάτοικος σε οικοδομή επί
της οδού Δ. Παγούνη 7. Με την με αριθμό………………αναφορά του προς τον τμήμα
Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης, το Δημοτικό Συμβούλιο και την κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κοζάνης μαζί με άλλους δημότες διαμαρτυρήθηκε ότι επί των οδών
Μεγάλου Αλεξάνδρου και Δημητρίου Παγούνη υπάρχει μία ημιτελής οικοδομή η

οποία είναι επικίνδυνη καθώς ουδέποτε ελέχθηκε η στατικότητά της και ζήτησε από
τα αρμόδια όργανα να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Με την παρούσα
αίτηση του προς το Συμπαραστάτη Κοζάνης διαμαρτύρεται ότι η υπηρεσία ουδέποτε
του απάντησε. Ζητά από τον Συμπαραστάτη να τον πληροφορήσει για την εξέλιξη
της αναφοράς που είχε καταθέσει.
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 φαίνεται ότι οι καταγγέλλοντες
θίγονται από την παραπάνω άρνηση και ως εκ τούτου η αναφορά αυτών πρέπει να
εξεταστεί παραπέρα.
Γνωμοδότηση
Ο Νομοθέτης θέλοντας να προασπίσει την αρχή της χρηστής διοίκησης θέσπισε
προθεσμία μέσα στην οποία η διοίκηση πρέπει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των
πολιτών. Επίσης έχοντας υπόψιν του ότι μπορούν να εμφανιστούν αναπάντεχα
προβλήματα στη διοίκηση φρόντισε να ρυθμίσει και τις περιπτώσεις στις οποίες
υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί. Η πάροδος της ανωτέρω
προθεσμίας δεν συνεπάγεται αναρμοδιότητα της Διοίκησης κατά χρόνο που σημαίνει
ότι η Διοίκηση μπορεί να επιληφθεί και μετά.
Δυνάμει του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας :
Διεκπεραίωση

υποθέσεων

από

τη

Διοίκηση

"1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά
πρόσωπα

δημόσιου

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.
2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής
αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5)
τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως
στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει
αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή
πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία."
Κατόπιν υποβολής ερωτήματος του Συμπαραστάτη, η Υπηρεσία απάντησε ότι
επιλήφθηκε της υποθέσεως και η τυχόν καθυστέρηση οφείλεται σε αντικειμενικούς
λόγους γνωστούς προς τους δημότες ήτοι η έλλειψη επαρκούς προσωπικού. Οι
ενέργειες που έλαβαν χώρα είναι οι κάτωθι :
-στις 9-7-2015 απέστειλαν το με αριθμό πρωτ. 1560 έγγραφο προς τον ένα εκ τους
ιδιοκτήτες της οικοδομής προκειμένου να παραβρεθεί στη αυτοψία που επρόκειτο να
διενεργηθεί στις 17 Ιουλίου 2015
-στις 17-7-2015 με το ε αριθμό 1634 έγγραφό του ο ιδιοκτήτης της οικοδομής ζήτησε
την αναβολή της αυτοψίας για λόγους υγείας
-στις 27-7-2015 ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 1634 αριθμό πρωτοκόλλου νέα
ημερομηνία για διενέργεια αυτοψίας στις 10 Αυγούστου 2015
-στις 10-8-2015 πραγματοποιήθηκε η διενέργεια αυτοψίας και η υπηρεσία
δεσμεύτηκε ότι θα αποστείλει στον συμπαραστάτη τα συμπεράσματα της αυτοψίας.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης :
υπενθυμίζει στη διοίκηση τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται και τις ενέργειες
που πρέπει να λάβουν χώρα από μεριάς της στις περιπτώσεις αντικειμενικής
δυσκολίας.

ενημερώνει τον δημότη για τις νόμιμες ενέργειες που έλαβαν χώρα εκ μέρους της
Διοίκησης σε σχέση με την αναφορά του. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι
θα αποστείλει τα αποτελέσματα της αυτοψίας στον συμπαραστάτη.
Κοζάνη 23/8/2015
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