Σύνοψη υπόθεσης
Η Λίμνη Κερκίνη εμπίπτει σε δύο Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου
Προστασίας Φύση 2000 (Natura 2000), ενώ υπόκειται και στο καθεστώς
προστασίας υγροτόπων από τη Συνθήκη Ramsar.
Κατά την έρευνα αναφοράς που είχε προέλθει από πολίτες του Δήμου Κερκίνης
σχετικά με παράνομες ενέργειες του οικείου δήμου στη θέση ‘Λιμανάκι΄ της Λίμνης
Κερκίνης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε πράξεις κακοδιοίκησης από τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και παραβίαση της οικείας νομοθεσίας.
Ειδικότερα, από την υπηρεσιακή αλληλογραφία, προέκυψαν τα εξής στοιχεία:
α) η κυριότητα της επίμαχης περιοχής ‘Λιμανάκι’ ουδέποτε είχε παραχωρηθεί από
το Ελληνικό Δημόσιο στον Δήμο Κερκίνης,
β) ο Δήμος Κερκίνης, αξιοποιώντας τη χρήση του υφιστάμενου δημοτικού
αναψυκτηρίου στην κοινόχρηστη παρόχθια ζώνη της λίμνης, κατασκεύασε
διώροφο κτίσμα, χωρίς να έχει λάβει οποιαδήποτε άδεια, το οποίο και μίσθωσε σε
ιδιώτη,
γ) ο Δήμος Κερκίνης έχει αποδεχθεί την ευθύνη του για την αυθαίρετη κατασκευή,
δ) μετά την έκδοση της, από 10-4-06, απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθορισμό της όχθης, παρόχθιας ζώνης
και παλαιάς όχθης της Λίμνης Κερκίνης στη θέση Λιμανάκι του Δ.Δ. Κερκίνης, η
Κτηματική Υπηρεσία Ν. Σερρών εξέδωσε πρωτόκολλο κατεδάφισης κατά του ιδιώτη
και κατόπιν κατά του Δήμου Κερκίνης,
ε) κατόπιν παρέλευσης των σχετικών προθεσμιών, τα πρωτόκολλα κατεδάφισης
διαβιβάσθηκαν, στις 21-6-07, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
στ) ο Δήμαρχος Κερκίνης, με την από 31-5-07 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της οικείας Περιφέρειας, κλήθηκε σε απολογία για παραβάσεις και παραλείψεις οι
οποίες συνιστούν το πειθαρχικό αδίκημα σοβαρής παράβασης καθήκοντος και έχει
ήδη παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρ. 143, παρ. 2 του Ν. 3463/06
για διατύπωση γνώμης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αφορά την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με την έκδοση του σχετικού πορίσματος
ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την
επίσπευση της εκκρεμούσας κατεδάφισης του αυθαιρέτου στη Λίμνη Κερκίνης.
Παράλληλα, επειδή διαπιστώθηκε η συνδρομή αποχρωσών ενδείξεων τέλεσης
ποινικού αδικήματος, η Αρχή διαβίβασε το πόρισμα και στον αρμόδιο εισαγγελέα.

