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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 30/2017
(Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)
Το γραφείο του Συμπαραστάτη δέχτηκε την υπ. αριθμό πρωτ.
***/28.09.2017 καταγγελία του κ. ***, κατοίκου ***, που έλαβε αριθμό
***/2017 στο Μητρώο Καταγγελιών.
Ο καταγγέλλων, κατά την εκτίμηση του εγγράφου της καταγγελίας
του, αναφέρει ότι είναι συνιδιοκτήτης ισόγειας οικίας με οικόπεδο και
οπωροφόρα δέντρα στον οικισμό **** της κοινότητας ****. Ότι, λόγω
μόνιμης βλάβης στη δεξαμενή νερού του οικισμού, αυτή υπερχειλίζει
συνέχεια, με συνέπεια το νερό, λόγω της κλίσης του εδάφους, να βγαίνει
στον κοινοτικό δρόμο. Από εκεί, με παρέμβαση του γείτονά του ***, την
οποία ο καταγγέλλων διαπίστωσε το Μάρτιο του 2017, ο οποίος γείτονας
κατασκεύασε παράνομα αυλάκι εγκάρσια στο δρόμο από νότο προς
βορράν, τα νερά διοχετεύονται μέσα στο οικόπεδό του και προκαλείται
ανεπανόρθωτη ζημιά στην ιδιοκτησία του. Μαζί δε με τα νερά της
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υπερχείλισης διοχετεύονται και τα όμβρια και το πρόβλημα διογκώνεται.
Ενώ, μέχρι την παράνομη παρέμβαση του γείτονα, όλα τα νερά οδηγούντο,
με αυλάκι παραπλεύρως του δρόμου, σε υπάρχοντα προς δυσμάς
υπόνομο ομβρίων. Αναφέρει επίσης ότι έχει υποβάλλει προς το Δήμο τις
υπ’αριθ.πρωτ. ***και ***2017 δύο αιτήσεις του, την πρώτη προς την
Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) και τη δεύτερη προς τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και τη Δ/νση Υδάτινων Πόρων, με τις οποίες ζητεί τη διενέργεια
αυτοψίας και τη λήψη μέτρων για την επίλυση του προβλήματος και ότι έχει
απευθύνει προς το Δήμο και τον προαναφερόμενο γείτονά του, με
κοινοποίηση στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, την από ***2017
εξώδικη διαμαρτυρία του. Αναφέρει τέλος ότι έχει ενημερώσει προσωπικά
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης
Υδάτινων Πόρων. Παραπονείται λοιπόν επειδή δεν έχει επιλυθεί το
πρόβλημά του και δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα απάντηση από τις υπηρεσίες
του Δήμου και ζητεί να αποκατασταθεί με μόνιμο τρόπο η βλάβη στη
δεξαμενή νερού, ώστε να σταματήσει οριστικά η διαρροή και να γίνει η
διαμόρφωση του χαντακιού παραπλεύρως του δρόμου, ώστε τα όμβρια
και άλλα νερά να διοχετεύονται στο δρόμο και από εκεί στον υπάρχοντα
υπόνομο ομβρίων. Προσκομίζει δε τις παραπάνω δύο αιτήσεις του, το από
***2017 εξώδικό του και την από ***2017 τεχνική έκθεση του πολιτικού
μηχανικού ***, συνοδευόμενη από έξι φωτογραφίες.
Σύμφωνα

με

το

άρθρο

77

παρ.

3

του

Ν.3852/2010,

ο

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα
θιγομένων πολιτών για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση
των

σχετικών προβλημάτων, ενώ

εγγράφως

ή

ηλεκτρονικά

εντός

είναι υποχρεωμένος να απαντά
τριάντα

(30)

ημερών

στους

ενδιαφερομένους. Με την παρούσα εκπληρώνεται εμπρόθεσμα η εν λόγω
υποχρέωση απάντησης. Στην προκειμένη περίπτωση ο καταγγέλλων είναι
άμεσα θιγόμενος πολίτης και τα καταγγελλόμενα αφορούν αρμοδιότητα
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Υδάτινων Πόρων και
Αποκαταστάσεων,

ενδεχομένως

δε

και

της

Διεύθυνσης

Υπηρεσίας

Δόμησης (προς την οποία ο καταγγέλλων έχει απευθύνει την πρώτη αίτησή
του), υπηρεσίες προς τις οποίες ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της
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Επιχείρησης

είναι

αρμόδιος

να

ασκήσει

τη

διαμεσολαβητική

του

παρέμβαση.
Από το περιεχόμενο της καταγγελίας και τα προσκομιζόμενα
έγγραφα και στοιχεία, προκύπτει ότι ο καταγγέλλων αντιμετωπίζει πράγματι
πρόβλημα στην ιδιοκτησία του, οφειλόμενο αφενός στη συνεχή διαρροή
της δεξαμενής νερού του οικισμού *** και αφετέρου στην παρέμβαση του
γείτονά του *** και στην αδυναμία του χαντακιού του δρόμου να δεχτεί τα
νερά και να τα διοχετεύσει στον υπόνομο ομβρίων. Κατά συνέπεια θα
πρέπει πρωτίστως να επιδιορθωθεί η βλάβη στη δεξαμενή με μόνιμο τρόπο,
ώστε να μην υπάρχει διαρροή στο μέλλον, να αποκατασταθεί το
οδόστρωμα και να καταργηθεί το αυλάκι εγκάρσια στο δρόμο, στο σημείο
που έγινε η παράνομη παρέμβαση του γείτονα και να αποκατασταθεί το
χαντάκι παραπλεύρως του δρόμου, που θα οδηγεί τα νερά (όμβρια μόνο)
στον υπόνομο ομβρίων.
Κατόπιν αυτών, καλούνται οι συναρμόδιες υπηρεσίες, στα πλαίσια
της αρμοδιότητάς τους, να εξετάσουν τα παράπονα του καταγγέλλοντα και
να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος,
πρωτίστως δε να σταματήσουν τη διαρροή της δεξαμενής, για να μη
σπαταλείται άσκοπα πολύτιμο νερό, γνωρίζοντάς μας σχετικώς. Η Δ/νση
Υπηρεσίας Δόμησης, εφόσον έχει αρμοδιότητα, μπορεί να απευθύνει
έγγραφο προς τον *** που έκανε την παρέμβαση πάνω στο οδόστρωμα,
να αποκαταστήσει τα πράγματα και να μη διοχετεύει τα νερά της
ιδιοκτησίας του σε ξένες ιδιοκτησίες.
Αμαλιάδα 3/10/2017
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