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Κύριο 
Γιάννη Κασσαβό 
Δήμαρχο Αχαρνών 
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα 
13673 Αχαρνές 

Θέμα: Υπενθύμιση ανaπάντητου εγγράφου - Έγγραφη αναφορά του κ . 
Κωνσταντίνου ,Μιγκλή στο Σιινήγορο του ΠοΛίτη 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Ο Συνήγορος του Πολ[τη σας απέστειλε το με α ρ. π ρ . 192112/47926/25-9-2014 με 

έγγραφο, με το οποίο ζητήσαμε τις απόψεις του Δήμου σας, καθώς και την τυχόν 

παρέμβασή σας σχετικά με θέμα που εξετάζεται από την Αρχή και αφορά στην παραχώρηση 

επαγγελματικής έδρας στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία 

"Βιοδρομέας Α;;αρνών,, . 

Μολονόη έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος από το έγγραφό μας, δεν έχει ληφθεί 

δυστυχώς καμία απάντηση εκ μέρους σας. Ακόμα περισσότερο, δεν έχει δοθεί κάποια 

εξr)γηση για τους τυχόν λόγους της καθυστέρησης. 

Επειδή η σημειωθείσα καθυστέρηση (βλ. ν.3094/03, άρ 4 § 5) προκαλεί σοβαρά 

εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης, σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο 

πpομνησθέν έγγραφό μας το συντομότερο. Σημειώνουμε εδώ ότι κατά τη διάταξη του 

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

τρf6πο την έρευνα,, του Συνηγόρου του Πολίτη . 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αναφορά, υφίσταται εκκρεμότητα ως προς 

τογ προσδιορισμό της έδρας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

«Βιοδρομέας Αχαρνών,,. Ο Δήμος Αχαρν<i'Jν παραχώρησε έδρα στην επιχείρηση, στην 

περ ιοχή Λάθεα, στην οδό Τομπάζη 1 Ο, όπου προϋπήρχε μαρμαράδικο και είναι έκταση 

ρυμοτομούμενη ,, η οποία συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εκ τούτου οι 

ενδιαφερόμενοι που μετείχαν στην επιδοτούμενη κατάρτιση, έχουν ζητήσει από το Δήμο 

σας παραχώρηση νέας έδρας. 



Το α;τημα αυτό, εκκρεμεί αναπάντητο επί αρκετό διάστημα και για το λόγο αυτό, 

ασκώντας τη διαμεσολάΒησή μας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις απόψεις 

σας επί του i;Ιέματος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προΒείτε . 

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας. 

Με τιμή 

,. - ... - ... 
!·· ;,,·; .. · :. ίωάννης Π . Σαγιάς 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
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