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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο κ. ***********************, απευθύνθηκε με την με αριθμό πρωτ. 49207/17-10-2017
αναφορά του στον συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η οποία έλαβε τον υπ’
αριθμ. πρωτ. 19 στο βιβλίο καταγγελιών. Ο κ. ***************, είναι πρόεδρος του σωματείου
με την επωνυμία “********************” και αιτήθηκε από τον Οργανισμό την χορήγηση χώρου
και ωραρίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κοζάνης.

Ζήτησε τη σύμπραξη του συμπαραστάτη προκειμένου να διευθετηθεί το ανωτέρω
ζήτημα.
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. Ο
ανωτέρω δημότης επηρεάζεται από την συμπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η
αναφορά του πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣH
Η συμπαραστάτης απέστειλε ερώτημα προς την αρμόδια υπηρεσία στις 30-10-2017
η οποία απάντησε εγγράφως στις 1-11-2017. Σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού το
αίτημα του καταγγέλλοντα εξετάστηκε στις 2-10-2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης κατα την 13η τακτική
συνεδρίαση. Εκδόθηκε η με αριθμό 87/2017 απόφαση του Δ.Σ. η οποία απέρριψε το αίτημα
με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη
λήψη απόφασης για την αποδοχή ή όχι της ανωτέρω αίτησης είναι το ΔΣ το οποίο έχει τη
δυνατότητα με απόφασή του να καθορίζει στα πλαίσια των Κανονιστικών διατάξεων που
διέπουν τη λειτουργία του, τους όρους χρήσης καθώς και τους χρήστες του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Κοζάνης.
Κατά την ανωτέρω απόφαση η λειτουργία του κολυμβητηρίου μετά τη συγχώνευση
των σωματείων χαρακτηρίζεται θετική και το πρόγραμμα που αναπτύσσεται στις
εγκαταστάσεις από τους παρόντες χρήστες θεωρείται πλήρες. Το ΔΣ απέρριψε το αίτημα
του καταγγέλλοντα, διατήρησε το ήδη υπάρχον πρόγραμμα λειτουργίας του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου και ζήτησε μία συνάντηση με τους Προέδρους της ********************** και
του ******************** Κοζάνης.
Η Συμπαραστάτης τονίζει ότι δεν πρέπει εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε
οποιοδήποτε σωματείο ή δημότη στην χρήση του δημοτικού κολυμβητηρίου ούτε να
περιορίζεται. Η ένταξη του σωματείου σε ένα πρόγραμμα που διαμορφώνει το αρμόδιο για
τη διαχείριση του Κολυμβητηρίου πρόγραμμα δε συνιστά περιορισμό ούτε αποκλεισμό παρά
μόνο εάν γίνεται με άνισα κριτήρια. Κατά συνέπεια πρέπει να είναι προσεκτικό το ΔΣ όταν
ρυθμίζει το πρόγραμμα να ενεργεί βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Κοζάνη 1-12-2017
Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

