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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δέχθηκε στις 27-2-2018 την καταγγελία
του κ. ************** µε αριθµό πρωτ. 2/2018 στο βιβλίο καταγγελιών του συµπαραστάτη. Ο κ.
******************** είναι ιδιοκτήτης, δυνάµει των υπ’ αριθµ. 899/2000 και 5434/2006
συµβολαίων της συµβολαιογράφου Κοζάνης ******************, του υπ’ αριθµ. 258 οικοπέδου
του δηµοτικού διαµερίσµατος ***************** του Δήµου Κοζάνης, το οποίο συνορεύει

γύρωθεν µε ιδιοκτησίες **************, *************, *************** και κοινοτική οδό. Το
ακίνητο αυτό βρίσκεται εντός των του οικισµού της Λευκόβρυσης Κοζανης - σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 463/9-12-1986 απόφαση Νοµάρχη Κοζάνης ΦΕΚ Δ΄/11.3.1987.
Στις 4-7-2006 κατέθεσε την µε αριθµό πρωτοκ. 24755 αίτηση προς τη Διεύθυνση
Πολεοδοµίας του Δήµου Κοζάνη για την έκδοση άδειας µίας διώροφης οικοδοµής µε υπόγειο και
στέγη προσκοµίζοντας όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Εκδόθηκε η µε αριθµό πρωτ. 209/22-92006 άδεια και τον Αύγουστο του 2009 ο καταγγέλλων άρχισε να εκτελεί οικοδοµικές εργασίες.
Όπως ανέφερε στον συµπαραστάτη ο καταγγέλλων, από την αρχή η πρόσβαση στο ακίνητό
του ήταν δύσκολη αλλά η Υπηρεσία τον καθησύχαζε ενηµερώνοντας τον ότι υπήρχε µελέτη του
Δήµου Κοζάνης µε την οποία εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως η περιοχή και θα γινόταν µία πλήρης
αναµόρφωση του χώρου. Ο καταγγέλλων είχε πρόσβαση στο ακίνητό του διαµέσου δύο ακινήτων
άνευ κτισµάτων, ιδιοκτησίας των κ. ************* και κ.*********************. Όµως
αναιτιολόγητα εµποδίστηκε η πρόσβαση του από εκεί. Έκτοτε ο καταγγέλλων προσπαθεί διαµέσου
της Τεχνικής Υπηρεσίας να διανοιχθεί ο δρόµος, ο οποίος περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. 463/9-121986 απόφαση Νοµάρχη Κοζάνης ΦΕΚ Δ΄/11.3.1987, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Πράγµατι,
έγιναν προσπάθειες από την τεχνική Υπηρεσία µε την κατασκευή τοιχίου αλλά όπως η ίδια η
Υπηρεσία επικαλείται η µορφολογία του εδάφους καθιστά αδύνατη την κατασκευή δρόµου.
Ο Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης ενεργώντας µέσα στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων του ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Με την πρώτη αυτοψία διαπίστωσε την
αλήθεια των ισχυρισµών του καταγγέλλοντα σχετικά µε την αδυναµία πρόσβασης στο ακίνητό του.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης ο Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης συνέλεξε τα
σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών, πραγµατοποίησε αυτοψία και συναντήθηκε µε τους υπαλλήλους της
Πολεοδοµίας και των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Κοζάνης όπου οι αρµόδιοι υπάλληλοι
ανέπτυξαν τη θέση τους.
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. Οι ανωτέρω δηµότες
επηρεάζονται από τη συµπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η αναφορά τους πρέπει να
εξεταστεί παραπέρα.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ. 1 του Συντάγµατος : “η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων
ανήκει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας γιο τη διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την

κατανοµή τους στους επιµέρους βαθµούς. Με νόµο µπορεί να ανατίθεται στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, η άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους 2. (.„)»
Στην παλαιότερη νοµοθεσία, όπως στο ΠΔ 25/28 Νοεµβρίου 1929 "περί κωδικοποιήσεως
των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειµένων διατάξεων" οι οδοί διακρίνονται σε εθνικές,
επαρχιακές, δηµοτικές ή κοινοτικές και αγροτικές (άρθρο 1) που είναι "αι άγουσαι από χωρίων προς
κτηµατικούς αυτών περιφερείας".
Περαιτέρω, το άρθρο 5 ορίζει : “Άρθρο 5.1. Η κατασκευή και συντήρησις των εθνικών οδών
βαρύνει αποκλειστικώς το Κράτος 2. Η κατασκευή και συντήρησις των επαρχιακών οδών βαρύνει
τον προϋπολογισµόν των κατά τα ανωτέρω συσταθησοµένων ειδικών ταµείων κατά νοµόν. 3. Η
κατασκευή και συντήρησις των δηµοτικών και κοινοτικών οδών βαρύνει τους οικείους δήµους και
κοινότητας”.
Στον δε νεώτερο Ν.3155/1955 "περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών" οι δρόµοι
διακρίνονται σε εθνικούς, επαρχιακούς και δηµοτικούς ή κοινοτικούς, χωρίς να αναφέρονται οι
αγροτικοί δρόµοι. Η µη αναφορά αυτή οφείλεται προφανώς στο ότι οι εν λόγω δρόµοι, εφόσον είναι
κοινόχρηστοι, πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν ειδικότερη κατηγορία των δηµοτικών ή κοινοτικών
δρόµων, αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι στο νόµο αυτό η έννοια των δηµοτικών ή κοινοτικών δρόµων
είναι ευρεία, ήτοι περιλαµβάνει τις οδούς που εξυπηρετούν τις "πάσης φύσεως ανάγκες του Δήµου ή
µιας Κοινότητας µέσα στα δηµοτικά όρια αυτών". Σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 5 και 6 του Ν. 3155/1955
«Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α' 63), όπως ισχύει :
« Άρθρο 2. Αι οδοί της χώρας διακρίνονται εις: α) Εθνικός, Επαρχιακός και γ) Δηµοτικός ή
Κοινοτικός, Άρθρο 5. Υπόχρεοι προς κατασκευήν, ανακαίνισιν-συντήρησιν οδών 1. Αι εθνικοί οδοί
κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπό του Κράτους δια της Υπηρεσίας των
Δηµοσίων Έργων. (...) 2. Αι επαρχιακαί οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπό
των Ταµείων Οδοποιίας των Νοµών. 3. Αι Δηµοτικοί και Κοινοτικαί Οδοί κατασκευάζονται,
ανακαινίζονται και συντηρούνται υπό των οικείων Δήµων και Κοινοτήτων. 4.(...) Άρθρο 6. 1, Το εν
εκάστω Νοµώ υφιστόµενον Ειδικόν Ταµείον Επαρχιακής Οδοποιίας, µετονοµάζεται εφ' εξής εις
ταµείον Οδοποιίας, φέρον το όνοµα του Νοµού και. σκοπόν έχον την κατασκευήν, ανακαίνισιν,
συντήρησιν και εκµετάλλευσιν των εν αυτώ κατά το άρθρον 3 Επαρχιακών Οδών. (...). 2. (.>.). 3.
(...). 4. Τα υφιστάµενα κατά την ισχύν του παρόντος Ειδικά Ταµεία Μονίµων Οδοστρωµάτων, πλην
του των Αθηνών, καταργούνται, σι δε ανειληµµένοι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα ως και η
περιουσία αυτών περιέχονται εις το Ταµείον Οδοποιίας του οικείου Νοµού· Η αρµοδιότης των
καταργουµένων ΕΪΉΟ ως προς την κατασκευήν, συντήρησιν ή ανακαίνισιν µονίµων οδοστρωµάτων
ανήκει εφεξής εις τον κατά το αρθρ. 5 του παρόντος υπόχρεων».
Περαιτέρω στο άρθρο 6 παρ.2 εδ. γ`(προτελευταίο) του Ν.720/1977 ορίζεται ότι "ιδιωτικοί
οδοί σχηµατισθείσαι µέχρι της ισχύος του Ν. 651/1977 και εµφαινόµεναι εις τοπογραφικά
διαγράµµατα κατατεθειµένα ως συµβόλαια, οµοίως προ της ισχύος του Ν. 651/1977 καταρτισθέντα,
θεωρούνται ως αγροτικοί προς εξυπηρέτησιν των παρ` αυτούς αγροτεµαχίων", ενώ το άρθρο 43 παρ.

7 του Ν. 1337/1983 ορίζει ότι "τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν. 720/1977
καταργούνται" και το άρθρο 44 του ίδιου Ν.1337/1983, ότι "η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες
διατάξεις".
Με το άρθρο 7 του Ν. 3481/2006 ορίζεται ότι “ Συντήρηση οδών. 1. (...) 2. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων καθορίζονται οι οδοί του Νοµού
Αττικής που έχουν πρωτεύουσα σηµασία για την κυκλοφορία των οχηµάτων και τα ολοκληρωµένα
τµήµατα των αυτοκινητοδρόµων που ανήκουν στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Δηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων.
3. Με αποφάσεις των κατά τόπους αρµόδιων Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών της Χώρας, οι
οποίες λαµβάνουν υπόψη την απόφαση της παραγράφου 2 και εκδίδονται εντός έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος της και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι οδοί που
ανήκουν στην αρµοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας και των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Αρµόδιοι προς συντήρηση όλων των υπόλοιπων δηµόσιων οδών
είναι οι δήµοι και οι κοινότητες, ο καθένας µέσα στα όρια της διοικητικής του περιφέρειας. 4. Για την
εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3, ως "συντήρηση" νοείται η αποκατάσταση των βλαβών του
οδοστρώµατος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαίο, νησίδες ασφαλείας, σήµανση κ.ο.κ.),
επιφυλασσοµένων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την αρµοδιότητα και τις ευθύνες των
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. Την υπηρεσία που έχει κατά τα ανωτέρω την αρµοδιότητα
συντήρησης των οδών βαρύνει η υποχρέωση και η δαπάνη ηλεκτροφωτισµού τους, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι αρµοδιότητες που
αφορούν την καθαριότητα της επιφάνειας των οδών. 5. Οι αρµόδιες για τη συντήρηση των οδών
υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήµερο, τις οδούς της αρµοδιότητος
τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώµατος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού
και να καταγράφουν τα ευρήµατα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται µε ευθύνη του Προϊσταµένου τους.
Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αµέσως και εγγράφως τις
αρµόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώµατος και των
στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψη τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια των χρηστών της οδού. Κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης µπορεί να προβαίνει επίσης σε
γραπτή ειδοποίηση των αρµόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, µε οποιοδήποτε µέσο (όπως ιδίως
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµική επιστολή), η οποία καταχωρίζεται από ας ως
άνω υπηρεσίες στο τηρούµενο ειδικό βιβλίο. 6. Η αρµόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία
υποχρεούται

να πραγµατοποιηθεί µε όργανα της αυτοψία της βλάβης µέσα σε δύο (2) εργάσιµες

ηµέρες αφότου λάβει µε οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί
της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή µη ανάγκης άµεσης αντιµετώπισης. Εφόσον κατά
την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαµβάνονται άµεσα
από τους διενεργούντες την αυτοψία τα απαραίτητα µέτρα για την προσωρινή της αποκατάσταση,

εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήµανση της, προς
αποφυγή ατυχηµάτων. Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική
ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ήµερων από τη διενέργεια της αυτοψίας. Οι
ενέργειες της παραγράφου αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιµετώπισης Βλάβης, το
οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν υπεύθυνοι
κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον αρµόδιο προϊστάµενο της υπηρεσίας, Η µη τήρηση των
υποχρεώσεων αυτής και της προηγούµενης παραγράφου µε υπαιτιότητα των αρµόδιων οργάνων
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, 7. Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας, όπως ιδίως η
ΕΥΔΛΠ. Α.Ε, η Δ.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε, η Δ.ΕΠ.Α, Α.Ε, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης και τα νοµικά ή φυσικό εν γένει πρόσωπα που εκτελούν έργα επί των οδών,
υποχρεούνται να αποκαθιστούν πλήρως τις τοµές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώµατος και των
λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών, εντός της προθεσµίας που αναγράφεται στην άδεια που
εκδίδει η αρµόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία κατά την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.
2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΦΕΚ 57 Α V και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
δέκα (10) ηµέρες από του πέρατος των εργασιών, επί των τµηµάτων των οδών τα οποία παραδίδονται
στην κυκλοφορία. Αν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες και τοµές του οδοστρώµατος ή δεν
αποκατασταθούν εντέχνως και επαρκώς, κατά την κρίση του οικείου φορέα συντήρησης της οδού, ο
φορέας αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη εις βάρος και για λογαριασµό του προσώπου
για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο και περαιτέρω να βεβαιώσει και εισπράξει τη σχετική
δαπάνη κατά τις διατάξεις είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, β. Οι διατάξεις του παρόντος δεν
επηρεάζουν την κατάταξη και χαρακτηρισµό των οδών και τις συνέπειες που απορρέουν από την
κατάταξη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις»,
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες των Περιφερειών και των δήµων είναι αρµόδιες από το νόµο
για τη συντήρηση των οδών ευθύνης τους και έχουν την αρµοδιότητα για την διασφάλιση και την
επίβλεψη της απρόσκοπτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας στις οδούς ευθύνης τους και
την αποφυγή δηµιουργίας κινδύνων ή ζηµιών από τη δηµόσια κυκλοφορία, σε τρίτα πρόσωπα ή σε
έννοµα αγαθά. Οι οδοί κατατάσσονται σε Εθνικές, Επαρχιακές και Δηµοτικές,

ανάλογα µε τη

λειτουργία και τη σπουδαιότητα τους, για τον καθορισµό των υπηρεσιών οι οποίες είναι αρµόδιες για
τη συντήρηση τους (ΦΕΚ 3307/Β/2012). Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εφαρµογή έχει η
µε αριθµό 104320/4397 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ο καταγγέλλων βρέθηκε να αντιµετωπίζει ένα ανυπέρβλητο πρόβληµα χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος.
Διατηρεί ένα ηµιτελές οίκηµα για το οποίο έχει δανειοδοτηθεί χωρίς να υπάρχει δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτό. Καλείται ο Δήµος Κοζάνης ως αρµόδιο όργανο να επιµεληθεί της ανωτέρω
καταστάσεως και να βρει µία λύση για να µπορέσει ο δηµότης να χρησιµοποιήσει το ακίνητο
ιδιοκτησίας του είτε διανοίγοντας τον δρόµο που ήδη υπάρχει χαρτογραφηµένος είτε
απαλλοτριώνοντας την έκταση του ακινήτου από το οποίο διερχόταν.
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Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

