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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 28/2015
Προς
1. την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξη του Δήμου
Κοζάνης
2. τον Γεώργιο Μπιλιώνη bilionis@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.
65562/18-11-2015 καταγγελία η οποία έλαβε αριθμό 29 στο μητρώο καταγγελιών. Ο
καταγγέλλων, ……………………, είναι δημότης Κοζάνης, κάτοικος Αιανής και

συνταξιούχος κτηνοτρόφος. Απευθύνθηκε με την ανωτέρω αίτησή του στην
συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και ζήτησε την συνδρομή της
προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία η διαδικασία
καλλιέργειας πηγής που βρίσκεται στην Αιανή στην τοποθεσία “Βέρβερη” και στη
συνέχεια η μεταφορά της πηγής σε γειτονική τοποθεσία στη θέση “Τρομπούκη”. Στο
παρελθόν είχε απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα με αιτήσεις του αλλά δεν έχει λάβει
κάποια απάντηση.
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
έχει έννομο συμφέρον.
Γνωμοδότηση
Ο Συμπαραστάτης επισκέφτηκε την αρμόδια Υπηρεσία και ανέπτυξε την υπόθεση.
Στη συνέχεια απέστειλε στις 1-12-2015 αίτημα στο αρμόδιο γραφείο Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες
ενέργειες. Η Υπηρεσία απάντησε προφορικά και κατόπιν απέστειλε το από 177/2015
έγγραφό της αναφέροντας ότι :
- η υπηρεσία προχώρησε σε διερεύνηση του ιστορικού της υπόθεσης ενώ
παράλληλα πραγματοποίησε επανειλημμένες αυτοψίες στην περιοχή.
- διαπίστωσε την ύπαρξη της πηγής καθώς και υφιστάμενη ποτίστρα
Κατόπιν τούτων πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι η νέα νομοθεσία του Ν.
2878/2014 απαιτεί έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και στη συνέχεια έκδοση άδειας
χρήσης νερού. Ακόμη, ενημέρωσε ότι η κατασκευή ενός τέτοιου έργου στο οποίο
προβλέπεται η καλλιέργεια πηγής, η τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς νερού και η
εγκατάσταση νέας ποτίστρας είναι αντικείμενο μελέτης αφού προηγηθεί σχετική
μελέτη σκοπιμότητας. Αρμόδια υπηρεσία για τη μελέτη - κατασκευή είναι η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι
προτίθεται να προτείνει την ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με την
προϋπόθεση να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω η Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
ενημερώνει τον αιτούντα για τις νόμιμες ενέργειες που έλαβαν χώρα εκ μέρους της
Διοίκησης σε σχέση με την αναφορά του και αποστέλνει στη διοίκηση τη σύμφωνη
γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του ανωτέρω έργου και
προτείνει την ολοκλήρωση του.
Κοζάνη 18/12/2015
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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