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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2015
Προς
1. τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας
oapnkozanis@gmail.com

2. την Προισταμένη κ. Διάφα Φωτεινή

3. την Πρόεδρο κ. Φανή Φτάκα - Τσικτιτζή

4. την κ. …………………………..

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου ioannidis@kozanh.gr
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
bougiotopoulos@kozanh.gr
Η καταγγελία
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθμ. πρωτ.
………………………. αναφορά της η οποία έλαβε τον αριθμό 20 στο βιβλίο των

καταγγελιών. Η καταγγέλλουσα είναι η κ. …………….. ιδιοκτήτρια ενός
ακινήτου (αποθήκη) που βρίσκεται στην Κοζάνη στην περιοχή “Κυδωνιές”
και το οποίο είχε μισθώσει αρχικά με το από 16-7-2005 ιδιωτικό
συμφωνητικό στην Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού &ν
Κοινωνικής Πολιτικής Κοζάνης και στη συνέχεια με το από 5-5-2011
ιδιωτικού συμφωνητικού στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Νεολαίας Δήμου Κοζάνης. Παραπονείται ότι της οφείλει ο Οργανισμός
κάποια μισθώματα παλαιοτέρων ετών καθώς και τα μισθώματα των μηνών
Δεκεμβρίου 2014, Ιανουαρίου 2105 και Φεβρουαρίου 2015. Επίσης
διαμαρτύρεται διότι κατά τη λήξη της μίσθωσης δεν της παρέδωσαν το
κλειδί του μισθίου. Παρακαλεί να μεσολαβήσει η Συμπαραστάτης για να
φροντίσει η Υπηρεσία για την καταβολή των μισθωμάτων και την
παράδοση των κλειδιών του μισθίου.

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 η καταγγέλλουσα θίγεται από την
παραπάνω συμπεριφορά και ως εκ τούτου η αναφορά αυτής πρέπει να
εξεταστεί παραπέρα.
Γνωμοδότηση
Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλε σχετικό ηλεκτρονικό
ερώτημα στην Υπηρεσία στις 1-9-2015 και συνομίλησε προφορικά μαζί τους την ίδια

ημέρα. Η Υπηρεσία απάντησε μέσω του αρμοδίου υπαλλήλου της στις 7-9-2015 ότι
η εξόφληση των μισθωμάτων έχει λάβει χώρα στις 19-8-2015 και ότι η παράδοση
του κλειδιού μπορεί να έγινε καθυστερημένα στις 3-9-2015 αλλά για την
καθυστέρηση αυτή ευθύνεται η καταγγέλλουσα. Δηλώνει ότι δεν έχει άλλες οφειλές
απέναντι στην καταγγέλλουσα και ότι για τυχόν προηγούμενες οφειλές μισθωμάτων
της ΔΕΠΑΚ αρμόδια είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Πρόνοιας και Μέριμνας του
Δήμου Κοζάνης.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης ήρθε σε
επικοινωνία με την

καταγγέλλουσα η οποία επιβεβαίωσε την καταβολή των

μισθωμάτων και την παραλαβή του κλειδιού. Δήλωσε δε ότι επιφυλάσσεται να
επιδιώξει την καταβολή των παλαιοτέρων μισθωμάτων από την Κοινωφελή
Επιχείρηση Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Κοζάνη 15/9/2015
Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αικατερίνη Τσιομπάνου

