
  

 

 

Α. Π. : 16772/05.7 
Πληροφ.: Κων/νος Πεχλιβάνογλου 
Τηλέφωνο: 210 7289**** 
***********
Ημερομηνία: 17-1-2008 

Κύριο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33 
Τ.Θ. 2559 
Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ 
 
Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Οικονομικό 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28 
Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ 
Υπόψη κυρίου …… 
 
Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων 
(Δ.Ε.Σ.Ε.) 
Αθηνών 105,  
Τ.Κ. 26441 ΡΙΟ, ΠΑΤΡΩΝ 
 
Κτηματική Υπηρεσία Νομού Ηλείας 
Διοικητήριο,  
Τ.Κ. 27100, ΠΥΡΓΟΣ 
 

 

 

Θέμα: Έγγραφη αναφορά προς το Συνήγορο του Πολίτη (αρ. πρ. 16772/20-10-2005). 
Παράλειψη εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης στη ζώνη αιγιαλού. 

 
Σχετ. Α) Υπ. Οικον. & Οικονομ. Δ/νση 20η Προϋπολογισμού αρ. πρ. 16772.6/23-

10-2007. 
Β) Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος Δ/νση Διοίκησης Τμ Οικον. Διοίκησης αρ. πρ. 
12381/12-9-2007. 

 Γ) Συνήγορος του Πολίτη αρ. πρ. 16772.2.2/9-12-2005 
 Δ) Συνήγορος του Πολίτη αρ. πρ. 16772.2.3/6-6-2006 

 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στη συνέχεια 1) του σχετικού (Α) με το οποίο 

εγκρίθηκε η συμπληρωματική πίστωση 171.800 € προς την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων στο νησί Τουρλίδα νομού 

Αιτωλοακαρνανίας και στην παραλιακή περιοχή Ζαχάρως Αμαλιάδας και Βώλακα 

mailto:kpehli@synigoros.gr


νομού Ηλείας, 2) των ενεργειών των συναρμοδίων υπηρεσιών για την υλοποίηση των 

κατεδαφίσεων και 3) των δημοσιευμάτων του ημερήσιου τύπου και των 

ανακοινώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,, από τα οποία προκύπτει η 

πρόθεση των αρμόδιων υπηρεσιών να ολοκληρώσουν την κατεδάφιση των 

αυθαιρέτως οικοδομηθέντων κατασκευών στην παραλιακή ζώνη των 

προαναφερόμενων περιοχών, εκφράζει την ικανοποίησή της τόσο προς την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και προς την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού 

Ηλείας, για την προώθηση των εργασιών κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών 

εντός της ζώνης αιγιαλού αλλά και για τη βούληση των προναφερόμενων υπηρεσιών 

να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υλοποίησης όλων των πρωτοκόλλων κατεδάφισης 

που έχουν τελεσιδικήσει. 

Εκφράζει επίσης την ελπίδα ότι η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί και στις 

υπόλοιπες περιοχές, στις οποίες έχουν τελεσιδικήσει τα σχετικά πρωτόκολλα και για 

τις οποίες έχουν ζητηθεί (σχετικό Β) και ήδη εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις με το 

σχετικό Α, καθώς επίσης ότι άμεσα θα προωθηθεί η διαδικασία εξεύρεσης πιστώσεων 

για την υλοποίηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που έχουν προ πολλού 

τελεσιδικήσει και στην περιοχή του Δ. Δ. Καμαρών του Δήμου Ερινέου, όπως έχει 

ζητηθεί με τα σχετικά Γ και Δ. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία. 

    

 

 
Με τιμή 

 
 
 
 

Χρύσα Χατζή  
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
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