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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 21α/2015
Προς
1. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
Εφαρμογών

2. τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
despotidis@kozanh.gr
3. τον κ. ……………………

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου ioannidis@kozanh.gr
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
bougiotopoulos@kozanh.gr
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 που βρίσκεται στο
χωριό …………………... Απευθύνθηκε με την με αριθμό πρωτ. ……………………
αναφορά

του

στην

συμπαραστάτη

του

Δημότη

και

της

Επιχείρησης

παραπονούμενος ότι στο ακίνητό του ανείγειρε μια αποθήκη δυνάμει της υπ’ αριθμ.

………………….

άδειας

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
……………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.
Ο συμπαραστατης απέστειλε ερώτημα στην Υπηρεσία και εξέδωσε την με αριθμό
21/1-10-2015 διαμεσολάβησή του
Η διοικηση επανήλθε με το με αριθμ. …………………. έγγραφό της προς το
συμπαραστάτη στο οποίο αναφέρει μία σειρά ενέργειες στις οποίες προχώρησε.
Συγκεκριμένα :
-

στις 4-9-2015 εκδόθηκε η με αριθμό 6/2015 έκθεση διαπίστωσης και
χαρακτηρισμού αυθαίρετης κατασκευής της Υπηρεσίας

-

στις 18-9-2015 κατατέθηκε η με αριθμό πρωτ. 2078 αίτηση αποδοχής
προστίμων του κ. ………………………

-

στις 20-10-2015 με το με αριθμό πρωτ. 2337 έγγραφό της διαβίβασε τον
χρηματικό κατάλογο επιβολής προστίμων

Ενημέρωσε περαιτέρω ότι μετά την πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα συνεχιστεί η
διαδικασία

ελέγχου

της

αίτησης

για

αναθεώρησης

της

με

αριθμό…………………..άδειας δόμησης
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
καταγράφει τις ενέργειες τις διοίκησης
Κοζάνη 21/10/2015
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