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                   Νάουσα, 30/11/2022. 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
                       Αριθ. πρωτ. Δήμου Νάουσας …./2022. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ    Αριθ. πρωτ. αλληλογραφίας  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   Συμπαραστάτη …/2022 
 
 
ΠΡΟΣ: 
…………………………………….  
……………………………………. 
……………………………………. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 

1) Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΟΥΣΑΣ – Δημαρχείο Νάουσας 
2) Κα Γενική Γραμματέα Δήμου Νάουσας – Δημαρχείο Νάουσας 
3) Υπεύθυνο περιουσίας Δήμου Η.Π. Νάουσας κ. Δημήτριο Καπάρα.  

 
Αναρτητέα (Ανωνυμοποιημένη ανάρτηση): 
Στη σελίδα του Συμπαραστάτη στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας – υπ΄ όψιν κ. 
Νικολάου Κοσμάτου - Υπεύθυνου Πληροφορικής Δήμου Η.Π. Νάουσας. 
 
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΗ 
 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 4/2022 
 

Αξιότιμ… κυρ…, 
 

1.  Μου απευθύνατε την υπ΄ αριθ. πρωτ. Δήμου Νάουσας …./….2022, αριθ. πρωτ. 
αλληλογραφίας Συμπαραστάτη …./2022) καταγγελία σας, που κατατέθηκε στις …/…./2022, το 
περιεχόμενο της οποίας εξέτασα και με το οποίο ζητούσατε ν΄ αντιμετωπιστεί το εν αυτή αίτημά  
σας, όπως ο νόμος ορίζει.  

 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 και 4 Ν. 3852/2010: «…Ο συμπαραστάτης δέχεται 

ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των 
υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί 
διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να 
απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις 
ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους… 4. Η υποβολή 
καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη 
σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις Αρμοδιότητες 
άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας …». 
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3. Μετά την κατάθεση της καταγγελίας σας, με επαφές με αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
Νάουσας και με τα από ……… και ……… ηλεκτρονικά μηνύματα - email προς τον κ. Δήμαρχο, τη 
Γενική Γραμματέα, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας και τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Νάουσας, διαμεσολάβησα στην καταγγελία σας και αναζήτησα απαντήσεις στα ερωτήματα 
και τα αιτήματά σας. Επίσης για το θέμα σας έκανα και τις απαραίτητες παραστάσεις στις οικείες 
Υπηρεσίες και αρμοδίους του Δήμου Νάουσας.  
 

4. Μετά την κατά τα ως άνω διαμεσολάβησή μου, έλαβα τις πιο κάτω απαντήσεις, που 
αφορούν τα αιτήματα, που αναφέρονται στην καταγγελία σας, ήτοι:  

 
---- Από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας έλαβα την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. ……./…….2022 απάντηση, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, η οποία επί 
λέξει έχει ως εξής:  

 
«Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, είναι αναρμόδια σχετικά με την καταγγελόμενη 
υπόθεση.  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ. 
Κυριακίδης Παύλος 
Πολιτικός Μηχανικός με Α β΄ ». 
 

  ---- Από το γραφείο του κ. Δημάρχου Νάουσας στις …….2022 (ώρα ….. μ.μ.) έλαβα το από ίδια 
ημερομηνία ηλεκτρονικό μήνυμα - email, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Δήμαρχος με ενημερώνει επί 
λέξει τα εξής: 
 
«Καλησπέρα κύριε Ταούλα, 
σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιος υπάλληλος για την περιουσία που ανήκει στον Δήμο Η.Π. 
Νάουσας είναι ο κ. Καπάρας Δημήτριος (τηλ. επικοινωνίας 23323 50355). 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/ διευκρίνιση.». 
  
---- Τέλος από δική μου έρευνα (βλ.  και αριθ. 433/2013 γνωμοδότηση του ΝΣΚ) προέκυψε πως 
για τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση της περιουσίας του Δημοτικού Σχολείου ……………………….., 
όπως και για κάθε σχολείο του Δήμου Νάουσας δεν είναι αρμόδια η οικεία Σχολική Επιτροπή, 
αλλά ο ίδιος ο ΟΤΑ (Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας), αφού η σχολική περιουσία εισέρχεται ως 
ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του ΟΤΑ  ως κεφάλαιο αυτοτελούς 
διαχείρισης. Η απάντηση επί της καταγγελίας σας αφορά ουσιαστικά το νομικό ζήτημα, ποιος 
είναι ο νομικά αρμόδιος, ως ιδιοκτήτης του ακινήτου, ώστε ο νόμιμος εκπρόσωπός του να 
προστατεύσει την όποια περιουσία και φυσικά ως εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη Δήμου, ν΄ 
απαντήσει σ΄ εσάς. Υπό την έννοια αυτή υφίσταται αρμοδιότητα του Δήμου Νάουσας και όχι της 
Σχολικής Επιτροπής η οποία περιορίζεται σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των πόρων που 
αφορούν τα Σχολεία. 

---- Τέλος, όσον αφορά το αντικείμενο της καταγγελίας σας ποιος είναι ο αρμόδιος του Δήμου 
για την αντιμετώπιση της καταγγελίας σας, η απάντησή μου, (όπως προκύπτει και από το μέιλ 
του γραφείου του ιδίου του κ. Δημάρχου) είναι πως αρμόδιος υπάλληλος είναι ο τοπογράφος κ. 
Δημήτριος Καπάρας (τηλ. 23323-50355 – email: kaparas@naoussa.gr ), ο οποίος έχει ορισθεί 
αρμόδιος υπάλληλος για την περιουσία που ανήκει στο Δήμο Η.Π. Νάουσας, με τον οποίο 
καλείσθε να επικοινωνείτε για κάθε σχετικό θέμα της καταγγελίας σας και στον οποία θα 
διαβιβασθεί και η καταγγελία σας η ίδια εκ μέρους μου.  

mailto:kaparas@naoussa.gr
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Ολοκληρωθείσας λοιπόν της διαμεσολάβησής μου, παραμένω στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση. Σας υπενθυμίζω πως ως πολίτης διατηρείτε 
πάντα και τις δυνατότητες που σας παρέχει ο Νόμος πέραν της δικής μου διαμεσολάβησης και 
αναφέρονται και στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, αλλά και στις ειδικότερες διατάξεις του 
Νόμου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

 
 

Με  τιμή 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Δημοσθένης  Ν.  Ταούλας 

Συμπαραστάτης  του  Δημότη  
και της Επιχείρησης Δήμου Η.Π. Νάουσας 

 
 


