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Πολίτης ζήτησε την παρέµβαση του Συνηγόρου, επειδή συνεργείο του πρώην
∆ήµου Βάµου Χανίων - νυν ∆ήµου Αποκορώνου παρενέβη στην ιδιοκτησία του, στη
θέση «Βατέ» και γκρέµισε ξερολιθιά, συγκέντρωσε τις πέτρες εντός του ακινήτου του
και µετατόπισε το όριο της ιδιοκτησίας του κατά δέκα τετραγωνικά µέτρα. Όταν
διαµαρτυρήθηκε προς το ∆ήµο, το συνεργείο επανήλθε, απέσυρε τις πέτρες, έκοψε
ένα δέντρο και επανατοποθέτησε το πλέγµα, αλλά σε άλλη, επίσης λανθασµένη,
θέση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε µε επιστολή του, από τον τότε ∆ήµο Βάµου να
ενηµερωθεί για την µη νόµιµη παρέµβαση στην ιδιοκτησία του πολίτη. Στην
απάντησή του ο ∆ήµος επικαλέστηκε την ανάγκη διάνοιξης του επαρχιακού δρόµου
Βάµου - Κεφαλά, λόγω επικινδυνότητας. Ενηµέρωσε επίσης τον Συνήγορο ότι δεν
µπόρεσε να επικοινωνήσει µε τον πολίτη και παρενέβη στην ιδιοκτησία του
προκειµένου να διαµορφωθεί στο σηµείο κείνο ο δρόµος επ’ ευκαιρία έργων
οδοποιίας που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, µε ευθύνη της
Νοµαρχίας Χανίων.
Στη συνέχεια η Αρχή µε νεώτερο έγγραφό της, τόνισε στον ∆ήµο Αποκορώνου ότι η
σωστή και νόµιµη διαδικασία θα ήταν να προβούν σε αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ο
∆ήµος ανέφερε ότι η διαδικασία απαλλοτρίωσης δεν προχώρησε καθώς δεν υπήρχε
δυνατότητα αποζηµίωσης. Ακολούθησαν υπενθυµιστικά έγγραφα του Συνηγόρου στα
οποία ο ∆ήµος παρέλειψε να ανταποκριθεί, µε αποτέλεσµα ο Συνήγορος να
απευθυνθεί για την υπόθεση στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης.
Ο Γενικός Γραµµατέας, κάλεσε σε απολογία το ∆ήµαρχο για τέλεση πειθαρχικού
παραπτώµατος, λόγω παράλειψης συνεργασίας µε τον Συνήγορο του Πολίτη. Μετά
την εξέλιξη αυτή, ο ∆ήµαρχος Αποκορώνου γνωστοποίησε στον Συνήγορο ότι τα
δύο µέρη συµφώνησαν για την επανατοποθέτηση του συρµατοπλέγµατος που είχε
αφαιρεθεί.
Με την παρέµβαση του Συνηγόρου αποκαταστάθηκε η οριοθέτηση της ιδιοκτησίας
και η θέση του συρµατοπλέγµατος στα συµφωνηθέντα ορθά όρια.
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