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Η καταγγελία
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ. 58581/1310-2015 καταγγελία η οποία έλαβε αριθμό 25 στο μητρώο καταγγελιών. Η καταγγέλλουσα,
……………………, είναι δημότισσα Κοζάνης. Από το γραφείο δημοτικής κατάστασης της
χορηγήθηκε το με αριθμό πρωτ. 51033/2-9-2014 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
το οποίο αναγράφει ως κύριο όνομά της “Ευγενία” αντί του ορθού “Ευαγγελία”, έχει
λανθασμένη την σειρά των τέκνων και έχει ως λόγο διαγραφής από την οικογενειακή μερίδα
το θανόντα αδελφό της, Ιωάννη, τη “μεταδημότευση” αντί του ορθού “θάνατος”. Με την

παρούσα αίτηση της προς το Συμπαραστάτη Κοζάνης ζητάει από τον Συμπαραστάτη να
μεσολαβήσει προκειμένου να διορθωθούν τα ανωτέρω λάθη.
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 λανθασμένη
καταχώρηση των στοιχείων της.
Γνωμοδότηση
Ο Συμπαραστάτης απέστειλε στις 22-10-2015 αίτημα στο αρμόδιο γραφείο αστικής
κατάστασης προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις. Η Υπηρεσία απάντησε με
το από 60980/4-11-2015 έγγραφό της αναφέροντας ότι :
- το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως εκδόθηκε από την υπηρεσία, εκ
παραδρομής, από την υπ’ αριθμ. 15391 οικογενειακή μερίδα της δημοτικής ενότητας
Ελλησπόντου στην οποία όλα τα μέλη της οικογένειας είναι διαγραμμένα λόγω
μεταδημότευσης στο δήμο Κοζάνης στις

6-1-0-2003. Ο

αδελφός της αιτούσας,

……………………….., απεβίωσε στις 29-1-2013 και η διαγραφή του έγινε κανονικά στα
δημοτολόγια του δήμου Κοζάνης στις οικογενειακές μερίδες 45606 και 45607 όπου ήταν
γραμμένος με ενδεικτική και κανονική εγγραφή αντίστοιχα.
Δήλωσε η υπηρεσία ότι προέβει στις αιτούμενες διορθώσεις. Συγκεκριμένα διόρθωσε:
-

την

σειρά

των

τέκνων

στο

ορθό

:

1ο

τέκνο

……………

Ιωάννης

και

2ο

………………Ευαγγελία
- το κύριο όνομα της αιτούσα στο ορθό Ευαγγελία
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης ενημερώνει την
αιτούσα για τις νόμιμες ενέργειες που έλαβαν χώρα εκ μέρους της Διοίκησης σε σχέση με
την αναφορά της και της χορήγησε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με τις ανωτέρω
διορθώσεις.
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Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αικατερίνη Τσιομπάνου

