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Η καταγγελία
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ.
……………………. αναφορά η οποία έλαβε αριθμό 22 στο μητρώο καταγγελιών. Ο
καταγγέλλων, κ. ……………………………., είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στο χωριό
Μαυροδέντρι

Κοζάνης.

Απευθύνθηκε

με

την

με

αριθμό

πρωτ.

……………………. αναφορά του στην συμπαραστάτη του Δημότη και της

Επιχείρησης παραπονούμενος ότι στο Μαυροδέντρι ανείγειρε μια αποθήκη
και κατόπιν ελέγχου του ελεγκτή νομιμότητας παρουσιάστηκαν κάποιες
παρατυπίες για τις οποίες έπρεπε να του επιβληθεί πρόστιμο. Απευθύνθηκε
επανειλημμένως προφορικά στην Υπηρεσία ζητώντας την έκδοση του
προστίμου προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια να καταθέσει την άδεια
αναθεώρησης. Στις 19-5-2015 κατέθεσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 1123
αίτηση του με το ίδιο περιεχόμενο και δεν έχει λάβει απάντηση.
Ζητά από τον Συμπαραστάτη να τον βοηθήσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης
άδειας καθώς η Υπηρεσία αμελεί να προβεί στις νόμιμες ενέργειες.
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 ο καταγγέλλων
θίγεται από την παραπάνω άρνηση και ως εκ τούτου η αναφορά αυτού 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 προς την αρμόδια Υπηρεσία, το
οποίο απέστειλε στις 3-9-2015 ζήτησε από την Υπηρεσία να επιληφθεί της
υποθέσεως, να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και να ενημερώσει τον
δημότη
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης :

υπενθυμίζει στη διοίκηση την υποχρέωση διευθέτησης της ανωτέρω υποθέσεως.
Κοζάνη 1/10/2015
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