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Αριθμ. Πρωτ.: 192112/12868/2015 

· - FΙλf)ροφόρΊες: Ζωή Καραμήτρου (τηλ.:2131306786) 

Κυρία 
Καλλιόπη Καpοαμίτση 
Γενική Διευθύντρια ΧΩ και Πε.ΠΟ 
Ασκούσα καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απικής 
Μεσογείων 239 
15451 Νέο Ψυχικό 

Θέμα: Άσκηση ελεγκτικής αρμοδιότητας 

Αξιότιμη κυρία Καρδαμίτση, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη με τα με αρ. π ρ . 192112/4792612014 και 19211211972/2015 

έγγραφά τουαπευθύνθηκε προς το Δήμο Αχαρνών, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς που 

εξετάζεται από την Αρχή και αφορά στην παραχώρηση επαγγελματικής έδρας στην 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «Βιοδρομέας Αχαρνών». 

Μολονότι παρείλθε σημαντικός χρόνος από το έγγραφά της, η Αρχή δεν έλαΒε καμία 

απάντηση εκ μέρους του Δήμου και δε δόθηκε δυστυχώς και οποιαδήποτε εξήγηση για τους 

τυχόν λόγους της μη ανταπόκρισης. 

Στο Δήμο Αχαρνών, επισημάνθηκε ότι η σημειωθείσα καθυστέρηση (Βλ. ν.3094/03, 

άρ 4 § 5) προκαλεί σοΒαρά εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ κατά τη διάταξη 

του ν. 3094/03, άρθρο 4 § 5 « [ό]λες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με 

κάθε τρόπο την έρευνα» του Συνηγόρου του Πολίτη. 
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Κατόπιν αυτών, ζητούμε την, εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απικής, 

άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων έναντι του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος παραλείπει 

να διευκολύνει το έργο της Αρχής, ως εκ του νόμου οφείλει, κατά την εξέταση της 

συγκεκριμένης αναφοράς. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση και 

σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
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Με τιμή 

Ιωάννης Π. Σαγιάς 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
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