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Η καταγγελία
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθμ. πρωτ.
……………………… αναφορά η οποία έλαβε τον αριθμό 21 στο βιβλίο των
καταγγελιών. Ο καταγγέλλων είναι ο κ. ……………………, κάτοικος στο χωριό
Άργιλο της Κοζάνης. Η οικία του βρίσκεται δίπλα από δημοτική γηπεδική
εγκατάσταση (γήπεδο). Παραπονείται :
ότι κατά την τέλεση νυχτερινών αθλητικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται 24
ισχυροί προβολείς φωτισμού και εξαιτίας της μη σωστής ρύθμισής τους κάποιοι είναι
στραμμένοι προς την οικία του με αποτέλεσμα να δημιουργείται οπτική όχλησηθάμβωση και
ότι το αντλητικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τις ποτιστικές ανάγκες του
χλωροτάπητα λειτουργεί από έξι έως δέκα ώρες κάθε 24ώρο τους θερινούς μήνες
(πολλές φορές κατά τις ώρες κοινής ησυχίας) και είναι ιδιαίτερα θορυβώδες με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ηχορύπανση.
Για το πρόβλημα αυτό έχει καταθέσει τις με αριθμό πρωτοκόλλου ………………….
και …………………… αιτήσεις του αλλά δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση.
Παρακαλεί να μεσολαβήσει η Συμπαραστάτης για να επιλυθεί το ανωτέρω
περιγραφόμενο πρόβλημα.
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 συμπεριφορά και ως εκ τούτου η αναφορά αυτού πρέπει
να εξεταστεί παραπέρα.
Γνωμοδότηση
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 12/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ
“Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Νεολάιας “ του Δήμου Κοζάνης ψηφίστηκε
ο οργανισμός εσωτερικής λειτουργίας αυτού, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.

292/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και στη συνέχεια
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
Στον κανονισμό αυτό περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού. Ανάμεσα τους
το άρθρο 6 αναφέρει :
Άρθρο 6
(γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Το τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για την κανονική λειτουργία των
δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή των
προγραμμάτων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (π.χ. το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Πολιτισμού).
Γραφείο Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων
1) Επιβλέπει και επιμελείται της κανονικής λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων (κλειστά γυμναστήρια, ανοικτά γυμναστήρια, χώροι άθλησης,
κολυμβητήρια κλπ.) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα
λειτουργίας τους.
2) Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των
αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους.
3) Προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε εργασίες συντήρησης
και αποκατάστασης βλαβών και ενημερώνει το Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης
(Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης) για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών.
4) Ελέγχει και επιμελείται της καλής λειτουργίας των οργάνων γυμναστικής, των
ηχητικών συστημάτων, των εν γένει φορητών ή σταθερών εξαρτημάτων που
χρησιμοποιούνται στους χώρους άθλησης.……………………….”
Είναι φανερό ότι το πρόβλημα που περιγράφει ο καταγγέλλων άπτεται των
αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.
Η Συμπαραστάτης απέστειλε σχετικό ηλεκτρονικό ερώτημα στην Υπηρεσία στη 1-92015 και επικοινώνησε μαζί της προφορικά. Η Υπηρεσία απέστειλε στις 14
Σεπτεμβρίου 2015 ηλεκτρονική απάντηση σύμφωνα με την οποία :
α) κατά τη γνώμη της δεν προκύπτει θέμα σπατάλης ρεύματος και κατά συνέπεια
γίνεται ορθή λειτουργία των προβολέων και
β) κατά τη γνώμη της η αντλία ποτίσματος είναι μακριά από την οικία του
καταγγέλλοντος και τυχόν όχληση γίνεται κατά τη διάρκεια του ποτίσματος
Όμως η Υπηρεσία παρέλειψε να απαντήσει στο θέμα του καταγγέλλοντος σχετικά :

-με τη λανθασμένη κατεύθυνση φωτός των ισχυρών προβολέων και
- στον ισχυρισμό του καταγγέλλοντος ότι η διάρκεια του θορυβώδους αντλητικού
συστήματος διαρκεί από 6 έως 10 ώρες πολλές φορές κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
Μετά την απάντηση της Υπηρεσίας η Συμπαραστάτης κάλεσε τον καταγγέλλοντα, ο
οποίος τόνισε ότι η απόσταση από την οικία του σε ευθεία γραμμή είναι στα 30
μέτρα, ότι κάποιοι από τους προβολείς είναι κακώς τοποθετημένοι με αποτέλεσμα να
δημιουργείται έντονη όχληση στην οικία του και ότι το αντλητικό σύστημα δημιουργεί
ηχορύπανση. Τα ανωτέρω βεβαίωσε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.
Κακουλίδης Ιωάννης.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης ζητά από
τον Οργανισμό :
-να αποτανθεί στην Τεχνική Υπηρεσία για να γίνει μια σωστή ρύθμιση των
προβολέων ώστε να μην ενοχλείται ο καταγγέλλων και να καλύψει με κάποιο υλικό
ηχομόνωσης το χώρο που βρίσκεται το αντλητικό μηχάνημα.
- να φροντίσει ο Οργανισμός να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας τόσο όσον αφορά
τη διοργάνωση των αγώνων όσο και των εργασιών επί του γηπέδου (όπως πότισμα,
επισκευή του χλωροτάπητα) ώστε να μην ενοχλούνται οι δημότες.
Πρέπει η Υπηρεσία να λάβει υπόψιν της την άμεση γειντιάση της οικίας του
καταγγέλλοντος με το γήπεδο και να φροντίσει να μην επηρεάζει την ποιότητα ζωής
του.
Ο Συμπαραστάτης ζητά από τον Οργανισμό να εξετάσει το ενδεχόμενο να
δημιουργηθεί και να λειτουργήσει (βάσει του άρθρου 8 παρ. 3 του εσωτερικού
κανονισμού άμισθη επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2)
εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχομένων υπηρεσιών και ένας υπάλληλος της
αποκεντρωμένης υπηρεσίας, οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ως πρόεδρος και η οποία θα εισηγείται για την
καλύτερη λειτουργία, θα διαπιστώνει τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται και θα
διατυπώνει σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.
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