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Η καταγγελία
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ.
6555/18-11-2015 αναφορά του στην συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
η
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αρίθμησης

27.
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…………………….. είναι ιδιοκτήτης ακινήτου που βρίσκεται στο χωριό Λευκοπηγή
Κοζάνης. Παραπονείται ότι λόγω των εργασιών που γίνονται μπροστά από το
ακίνητό του για την ανάπλαση των δρόμων μειώθηκε υπερβολικά το πεζοδρόμιο

μπροστά από το σπίτι του με αποτέλεσμα όταν εξέρχεται από την οικία του να
βρίσκεται στην κυριολεξία στο δρόμο. Ζήτησε να του χορηγήσει η Υπηρεσία τα
σχέδια της μελέτης και την οριζοντιογραφία - κάτοψη της ανάπλασης προκειμένου να
ελέγξει τη νομιμότητα των σχεδίων που έλαβαν χώρα αλλά η Υπηρεσία δεν του τα
χορηγεί. Ζητάει από τη συμπαραστάτη να μεσολαβήσει για να του χορηγηθούν τα
σχέδια και τη μεσολάβησή της προκειμένου να διευρυνθεί η δυνατότητα
τροποποίησης των ανωτέρω σχεδίων για να μειωθεί ο κίνδυνος που υφίσταται.
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 κατασκευή της διαπλάτυνσης.
Γνωμοδότηση
Η Συμπαραστάτης επισκέφτηκε την υπηρεσία και συζήτησε με τον αρμόδιο
υπάλληλο. Στη συνέχεια απέστειλε στις 18-11-2015 αίτημα στο αρμόδιο γραφείο
προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες. Η Υπηρεσία χορήγησε τα
αιτούμενα έγγραφα στον ενδιαφερόμενο και κατόπιν αυτοψίας και διαβούλευσης
διαπλάτυνε το πεζοδρόμιο.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
ενημερώνει για τη θετική πορεία του αιτήματος.
Κοζάνη 10/12/2015
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