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Η καταγγελία
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθμ. πρωτ.
………………… καταγγελία η οποία έλαβε αριθμό 19 στο μητρώο καταγγελιών. Ο
καταγγέλλων είναι ιδιοκτήτης ακινήτου (αγρού) που βρίσκεται στο χωριό Λευκοπηγή

της Κοζάνης στην περιοχή “Κλήματα”. Παραπονείται ότι σε ένα σημείο του δρόμου,
μήκους 100 μέτρων, απαιτείται χαλικόστρωση λόγω επικινδυνότητας και ότι παρόλο
που κατέθεσε το αίτημά του στην τεχνική Υπηρεσία με την υπ’ αριθμ. 18406/15-42015 αίτησή της αυτή δεν ανταποκρίθηκε όπως όφειλε. Παρακαλεί να μεσολαβήσει η
Συμπαραστάτης για να φροντίσει η Υπηρεσία να ανταποκριθεί στο 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. 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 στην
Υπηρεσία στις 16-6-2015 και συνομίλησε μαζί τους στις 17-6-2015. Η Υπηρεσία
απάντησε μέσω του αρμοδίου υπαλλήλου της στις 22-6-2015 και δεσμεύτηκε ότι θα
το αποκαταστήσει. Δικαιολογήθηκε για την καθυστέρηση προβάλλοντας τον
ισχυρισμό ότι δεν έχει αρκετό προσωπικό για να προλάβει να ικανοποιήσει όλα τα
αιτήματα και ότι αυτή την περίοδο δεν έχει χαλίκια.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης καλεί την
Τεχνική Υπηρεσία να επιμεληθεί

- όπως είναι αρμόδια - την χαλικόστρωση του

δρόμου και να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα και την ίδια όταν ολοκληρωθούν οι
εργασίες.
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