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ΘΕΜΑ: ∆ιαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για ικανοποίηση
αιτήµατος που αφορά ανταπόκριση του ∆ήµου Βάµου σε εξώδικη
διαµαρτυρία, σχετικά µε καταπάτηση ιδιοκτησίας του.
Σχετικά: α) Η υπ’αριθµ.22404/20-11-2009 έγγραφη αναφορά προς τον
Συνήγορο του Πολίτη.
β) Η από 29/10/2009 εξώδικη διαµαρτυρία κατά του ∆ήµου Βάµου.
γ) Το υπ’αριθµ 22404/09/2/16-2-2010 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
δ)Το υπ’αριθµ. 536/23/2/10 έγγραφο του ∆ήµου Βάµου.
Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Σας ενηµερώνουµε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνά την ανωτέρω έγγραφη
αναφορά (σχετ.α) του**** σχετικά µε ενέργειες του (πρώην) ∆ήµου Βάµου για
τη διάνοιξη δρόµου εις βάρος ιδιοκτησίας του. Σύµφωνα επίσης µε τα
αναφερόµενα, ο **** υπέβαλε στις 29/10/2009 εξώδικη διαµαρτυρία, η οποία
(στο σύνολο ή µέρος της) αγνοήθηκε από το ∆ήµο. Ο πολίτης ζητά τη
διαµεσολάβηση της Αρχής, προκειµένου να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήµατά
του και επαναφορά στην προηγούµενη κατάσταση.
Ο ∆ήµος Βάµου ανταποκρινόµενος στο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη
(ανωτέρω σχετικά γ΄και δ΄), τον ενηµέρωσε για τους λόγους που κρίθηκε
αναγκαία η διαπλάτυνση του υφιστάµενου δρόµου στο συγκεκριµένο σηµείο,
την αδυναµία προφορικής επικοινωνίας του µε τους ιδιοκτήτες του παρόδιου
οικοπέδου **** και την εν συνεχεία «αυτόβουλη» διαπλάτυνση του δρόµου,
συνδέοντας την παρέµβαση µε το έργο επισκευής του δρόµου Βάµου-Κεφαλά
το οποίο είχε προγραµµατισθεί από την (πρώην) Νοµαρχία Χανίων. Στο ίδιο
έγγραφο αναφέρεται η πρόθεση του ∆ήµου να κινήσει τη διαδικασία

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και διαπλάτυνσης του δρόµου κατά µήκος του
αγροτεµαχίου του ενδιαφεροµένου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν εξετάζει τους λόγους οι οποίοι σύµφωνα µε το
ανωτέρω έγγραφο επέβαλαν στον (πρώην) ∆ήµο Βάµου την εκτέλεση των έργων
για τη διαπλάτυνση του δρόµου στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας του ****.
Σας υπενθυµίζουµε όµως ότι, αφενός µεν για την «αναγκαστική απαλλοτρίωση
ακινήτου, καθώς και τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε βάρος αυτού,
εφόσον επιτρέπεται από το νόµο για δηµόσια ωφέλεια,1 απαιτείται η τήρηση από
την αρµόδια από το σκοπό της απαλλοτρίωσης Υπηρεσία των διατυπώσεων των
παρ.1, 2, 3, 4 και παρ.5 του άρθρου 3»2 αφετέρου δε ότι «η αναγκαστική
απαλλοτρίωση συντελείται µε την καταβολή στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή
στον αληθινό δικαιούχο της αποζηµίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά ή
οριστικά κατά τον παρόντα νόµο ή µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως γνωστοποίησης ότι η αποζηµίωση "η δικαστική δαπάνη, η οποία
επιδικάζεται κατά το Αρθ-18 παρ.4, καθώς και η αµοιβή των πληρεξουσίων
δικηγόρων" κατατέθηκε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων κατά το
επόµενο Αρθ-8»3.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον Συνήγορο του
Πολίτη εάν έχει προηγηθεί η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη
διάνοιξη-διαπλάτυνση- του επίµαχου δρόµου και σε ποιες ενέργειες έχετε
προβεί, ανταποκρινόµενοι στα αιτήµατα του ****.
.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Με τιµή
Ευαγγελία Κ.Μπαλλά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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