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Προς
1. Τεχνική Υπηρεσία, grammateia@kozanh.gr

2. τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Χωροταξίας και
Πολεοδομίας, Δεσποτίδη Κων/νο,
despotidis@kozanh.gr

3. την Ελένη Χασιώτη και τον Απόστολο Ζαβαλιάνη,
fairytale.olia@yahoo.gr

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου ioannidis@kozanh.gr
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
bougiotopoulos@kozanh.g

Η καταγγελία

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθμ. πρωτ.
********************** καταγγελία η οποία έλαβε αριθμό 3 στο μητρώο καταγγελιών.

Καταγγέλλοντες είναι η ********************** και ο ***********************. Οι
καταγγέλλοντες είναι ιδιοκτήτες σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου η πρώτη και σε

ποσοστό ⅜ ο δεύτερος ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση ******************

της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κοζάνης εμβαδού ******************** και με
νεότερη

καταμέτρηση

*********************

*******************

συμβολαίου

της

τ.μ.

δυνάμει

συμβολαιογράφου

των

Κοζάνης

με

αριθμό

Αλεξάνδρας

Σεβεντικίδου και με αριθμ. ********************** συμβολαίου της συμβολαιογράφου
Κοζάνης Αναστασίας Γαλάνης αντίστοιχα.

Οι καταγγέλλοντες διαμαρτύρονται ότι ο Δήμος Κοζάνης διάνοιξε δρόμο μέσα από τον

αγρό τους καταστρέφοντας την περίφραξη του αγρού και παραλείποντας μετά το
πέρας των εργασιών να τοποθετήσει περίφραξη στο εναπομείναν τμήμα του αγρού.
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 οι αιτούντες θίγονται

από την παραπάνω άρνηση και ως εκ τούτου οι αναφορά αυτών πρέπει να εξεταστεί
παραπέρα.

Γνωμοδότηση
Η Συμπαραστάτης επισκέφτηκε το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας και ανέλυσε το
πρόβλημα διεξοδικά στη διοίκηση. Κατόπιν η Τεχνική Υπηρεσία διενήργησε επιτόπια
αυτοψία και διαπίστωσε ότι ο αρχικός αγρός με τη διάνοιξη του δρόμου και την πράξη

εφαρμογής χωρίστηκε σε δύο τμήματα από το οποία το ένα παρέμεινε στην ιδιοκτησία

των αιτούντων ενώ το άλλο έχει χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος. Καθώς η
αρχική ιδιοκτησία ήταν περιφραγμένη υφίσταται υποχρέωση της διοίκησης να
περιφράξει το εναπομείναν τμήμα.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης καλεί την
καταγγελλόμενη υπηρεσία να επαναφέρει την περίφραξη και να ενημερώσει τους
ιδιοκτήτες όταν το πράξει. Η δε υπηρεσία δεσμεύτηκε στον συμπαραστάτη ότι θα
τοποθετήσει την περίφραξη στο τμήμα που διανοίχθηκε ο δρόμος.
Κοζάνη 1/5/2015
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