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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 30/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/1/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 7/1/2014.  

 
Θέμα 31o  

Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αρ. 597/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά, Τμήμα Α1’ Ακυρωτικό. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη για 
την με αρ. πρωτ. οικ. 1012/19-12-2013 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων, σύμφωνα με την οποία αναφέρονται τα εξής:  
 

Σχετικά με την υπ’αρ. 597/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, τμήμα Α1’ 
Ακυρωτικό, που εκδόθηκε επί της από 15-9-2007 Αίτησης Ακύρωσης των α) Αντωνίου 
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ, β) Παναγιώτας ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ, γ) Σωτηρίας ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ κατά της πρώην 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών- Πειραιώς,  έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με το Διατακτικό της ως άνω απόφασης : 
Δέχεται την αίτηση. 
Ακυρώνει την υπ’αρ. οικ. Ο8899/Β1207/2008/10-6-2008 απόφαση της Διευθύντριας της 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Πειραιώς (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς) 
κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. 

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου. 
Επιβάλλει σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων ποσού 

τετρακοσίων ενενήντα ενός (491) ευρώ.  
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      Σύμφωνα με το υπ’αρ. πρωτ. 229164/11-12-2013 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ,  Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, με το οποίο 
διατυπώνονται οι ακόλουθες ΑΠΟΨΕΙΣ της Υπηρεσίας σχετικά με την υπ’αρ. 597/2013 απόφαση 
του Α1’ Ακυρωτικού, Διοικ. Εφετείου Πειραιά αναφέρονται τα εξής: 

«Σύμφωνα με το σκεπτικό της με αρ. 597/2013 Απόφασης : 
1. Με την με αρ. 758/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία 

εκδόθηκε κατόπιν της ασκήσεως της από 9-3-2007 προσφυγής των αιτούντων, ακυρώθηκε 
η σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε 
για τη ρυμοτόμηση του ακινήτου των αιτούντων. 

2. Το ρυμοτομικό σχέδιο δεν δύναται πλέον να εφαρμοσθεί, η, δε, εκδοθείσα πράξη 
εφαρμογής και συνακόλουθα η κυρωτική αυτής προσβαλλόμενη πράξη απώλεσε το νόμιμο 
έρεισμά της κατά το μέρος που αφορά στο ακίνητο των αιτούντων και είναι για το λόγο αυτό 
ακυρωτέα, κατ’ αποδοχή του σχετικού ισχυρισμού των αιτούντων. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής : 
1. Η πράξη εφαρμογής έχει ακυρωθεί, μόνο κατά το μέρος που αφορά στο ακίνητο των 

αιτούντων την ακύρωση.  
2. Το τεχνικό μέρος της πράξης κατά το χρόνο σύνταξης και κύρωσης της ήταν ορθό.  
3. Η μεταγενέστερη, της με αρ. πρωτ. οικ. Π8899/Β1207/2008/10-6-2008 απόφασης, με την 

οποία κυρώθηκε η Μ19/2006 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής, Απόφαση του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου, με αρ. 758/2009, με την οποία ακυρώθηκε η σιωπηρή άρνηση 
της Διοίκησης να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση στο εν λόγω ακίνητο, κατέστησε την 
κυρωμένη πράξη εφαρμογής ανίσχυρη και για το λόγο αυτό ακυρώθηκε από το Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Πειραιά. 

4. Μετά την αρ. 758/2009 απόφαση , ο οικείος Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη ή οι έχοντες 
το νόμιμο δικαίωμα, θα πρέπει ως επισπεύδοντες να μεριμνήσουν για τη σύνταξη του 
προβλεπόμενου από το άρθρο 32 του Ν.4067/2012, φακέλου για την τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με την άρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης ή την 
άρση με το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως οικοδομήσιμου. 

5. Μετά την προβλεπόμενη κατά νόμο τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου θα ακολουθήσει η νέα πράξη εφαρμογής αυτού. 

 
Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι έφεσης της 
Περιφέρειας Αττικής κατά της με αρ. 597/2013 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά». 

 
Ως εκ τούτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η επίδικη υπόθεση της αίτησης ακύρωσης 

των α) Αντωνίου ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ, β) Παναγιώτας ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ, γ) Σωτηρίας ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ κατά της 
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών- Πειραιώς δεν είναι δυνατό να προσβληθεί δια ενδίκου 
μέσου, καθόσον ουδείς λόγος υφίσταται προς τούτο, κατόπιν και των τεκμηριωμένων απόψεων της 
αρμόδιας υπηρεσίας τόσο προς την Νομική Υπηρεσία όσο και προς την Διεύθυνση Πολεοδομίας , 
Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη!  

 
Ως εκ τούτου δεν συνιστάται η άσκηση ενδίκου μέσου από μέρους της Περιφέρειας Αττικής, 

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων ως διαδόχου της τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών- 
Πειραιώς εφόσον, ήδη, από τα προεκτεθέντα και δη τις με αρ. πρωτ. 229164/11-12-2013 Απόψεις 
της υπηρεσίας μας ήτοι της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,  Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, μας ενημερώνουν πως ΔΕΝ 
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠ’ΑΡ. 597/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.  
Ως εκ τούτου φρονούμε πως δέον είναι, όπως εκτελεσθεί η ως άνω υπ’αρ. 597/2013 απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Α1΄ Ακυρωτικό.  
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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τη μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αρ. 597/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά, Τμήμα Α1’ Ακυρωτικό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Ιάκωβος Προμπονάς 
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