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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 2η 

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 17-01-2019. 
 

Θέμα 1ο  
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3714/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και άσκηση 
ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ 19571/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τμήμα 5ο Τριμελές). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Λεβέντη Αγγελική 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για  τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 το υπ’ αριθμ. πρωτ: 259058/21-12-2018 έγγραφο της κας Βεγλάκη το οποίο παρατίθεται 
παρακάτω αυτούσιο: 
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« Εκτιμούμε και προτείνουμε στην ως άνω υπόθεση να ασκηθούν ένδικα μέσα για τους λόγους 
που παραθέτουμε παρακάτω: 
 
1ος λόγος  
            Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19047/2017 απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας 
(σελ. 11, εδάφιο 8) διαπιστώνει ότι: 
«α) στην προαναφερθείσα, νομίμως μεταγεγραμμένη, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς δεν 
αναφέρεται το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το επίδικο οικόπεδο ιδιοκτησίας των 
εναγουσών, ούτε γενικότερα από αυτή προκύπτει η ακριβής θέση του, β) ο τίτλος κτήσης του 
οικοπέδου δεν είναι επίκαιρος, γ) σε κάποια έγγραφα στοιχεία γίνεται αναφορά στο Ο.Τ. 1410, 
σε άλλα στο 2141Α (1410) και σε άλλα που επικαλούνται οι ενάγουσες στα Ο.Τ. 2142, 2144 και 
2144Α, δ) …, δεν περιλαμβάνονται, μεταξύ των στοιχείων της δικογραφίας, τα διαγράμματα που 
συνοδεύουν το από 7/20.10.1978 π.δ. περί τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού 
σχεδίου Ν. Λιοσίων, ούτε το παράρτημα της 58/1993 πράξης αναλογισμού αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας ιδιοκτησιών στο Δήμο Ν. Λιοσίων και στο Ο.Τ. 1410, με το πρόχειρο κτηματολογικό 
διάγραμμα, ή το τυχόν τροποποιημένο, όπου αναφέρονται οι ιδιοκτησίες που αφορά, και ε) δεν 
αναφέρεται το όνομα των εναγουσών μεταξύ των αποδεκτών ιδιοκτητών της ως άνω πράξης 
αναλογισμού αποζημίωσης καθώς και της 98/3/94/31.5.1994 απόφασης της Νομάρχου Αττικής 
και της 05255/193/σχ. 283/95/9.4.1996 απόφασης του προέδρου της Ν.Ε. Π.Ο.Π.Ε.Υ., περί 
μερικής ανάκλησης της 98/3/94 πράξης….. δεν προκύπτει κατά τρόπο αναντίρρητο η θέση, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο πολεοδομικός χαρακτήρας του προαναφερόμενου ακινήτου, 
ώστε να δύναται να διαπιστωθεί αν ταυτίζεται με ακίνητο που αφορά το 7/20.10.1978 π.δ. και, 
στη συνέχεια, η 58/1993 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης καθώς και το επίκαιρο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς αυτού, και λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψη ότι για την ενεργητική νομιμοποίηση των 
εναγουσών στην άσκηση της κρινόμενης αγωγής απαιτείται η απόδειξη της κυριότητας του 
δεσμευμένου ακινήτου, το Δικαστήριο κρίνει απαραίτητο να αναβάλει την έκδοση οριστικής 
απόφασης και να διατάξει τη συμπλήρωση των αποδείξεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
διατακτικό.» 

 Το δικαστήριο δηλαδή, αδυνατώντας να διαπιστώσει την κυριότητα των κ.κ. 
Μάρθας και Καλλιόπης Σαμαρά επί του αναφερόμενου ακινήτου, ακινήτου του οποίου 
είναι επίσης αδύνατος ο εντοπισμός κατά θέση και εμβαδόν, υποχρεώνει με την ως άνω 
προδικαστική απόφαση τις φερόμενες ιδιοκτήτριες  Μάρθα και Καλλιόπη Σαμαρά να 
προσκομίσουν τα παρακάτω:  
 
«α) τα διαγράμματα που συνοδεύουν το 7/20.10.1978 π.δ. χωρίς φωτοσμίκρυνση, β) το 
πρόχειρο κτηματολογικό διάγραμμα της 58/1993 πράξης αναλογισμού αποζημίωσης και κάθε 
τροποποίηση αυτού, καθώς και κάθε άλλο πρόσφατο στοιχείο στο οποίο απεικονίζεται το Ο.Τ. 
1410 του Δήμου Λιοσίων και ήδη Ιλίου και αποτυπώνεται το πολεοδομικό καθεστώς 
(χαρακτήρας λόγω ρυμοτομίας κ.λ.π.), γ) τοπογραφικό διάγραμμα από το οποίο να προκύπτει 
επακριβώς η θέση (όρια, οικοδομικό τετράγωνο κ.λπ.) του επίδικου ακινήτου του οποίου οι 
ενάγουσες απέκτησαν διαιρετώς την κυριότητα με τη 2.705/1984 δήλωση αποδοχής 
κληρονομιάς και αν αυτό ταυτίζεται με ακίνητο εμφανιζόμενο στο ως άνω π.δ. και την πράξη 
αναλογισμού αποζημίωσης και δ) πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου 
περί ιδιοκτησίας των εναγουσών σε σχέση με το αναφερόμενο στην ως άνω 2.705/1984 
δήλωση επίδικο ακίνητο.» 
            Τα στοιχεία που υποχρέωσε το δικαστήριο να προσκομιστούν από τις αιτούσες 
αφενός μεν δεν είχαν υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο (Υ.ΠΕ.Κ.Α.) ενώ είχαν ζητηθεί 
ήδη από το έτος 2014, με το υπ’ αριθμ. 40088/25-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ούτε στην Υπηρεσία μας. Μερικά εξ αυτών των στοιχείων 
υπεβλήθησαν στον Δήμο Ιλίου μόλις στις 15-9-2016 με αίτηση των κ.κ. Μάρθας και 
Καλλιόπης Σαμαρά η οποία έλαβε αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 39697. Επομένως δεν εδύνατο 
να προχωρήσει καμία διαδικασία συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 2920/2008 δικαστική 
απόφαση από καμία Υπηρεσία.   
 
2ος λόγος 
            Στο εδάφιο 17, της 22ης σελίδας, της υπ’ αριθμ. 19571/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθήνας, εσφαλμένα θεωρείται ότι: 
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 «… με το 7/20.10.1984 π.δ. το Ο.Τ. 1410 και μετέπειτα 2141Α, όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία των 
εναγουσών, χαρακτηρίστηκε ως χώρος παιδικής χαράς, ήτοι κοινωφελής χώρος, η δε δέσμευση 
αυτή της ιδιοκτησίας τους διατηρήθηκε επί μακρόν χωρίς να προωθηθεί η απαιτούμενη, κατά τα 
προεκτεθέντα, διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ήτοι επί εννέα έτη μέχρι την έκδοση 
της 58/1.12.1993 πράξης αναλογισμού αποζημίωσης της Νομαρχίας Αττικής – Διαμερίσματος 
Ανατολικής Αττικής και έκτοτε επί περίπου 12 έτη μέχρι την υποβολή της 3875/9.3.2005 αίτησής 
τους προς τη Νομαρχία Αθηνών»,  
διότι το Ο.Τ. 2141Α που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος «παιδικής χαράς» αποτελεί 
Κοινόχρηστο Χώρο για τον οποίο ισχύουν οι διατάξεις περί ρυμοτομικών 
απαλλοτριώσεων του Ν. Δ/τος του ’23 και όχι Κοινωφελή Χώρο για τον οποίο ισχύει η 
διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.          
 
3ος λόγος 
            Από το εδάφιο 8, της 9ης σελίδας, της υπ’ αριθμ. 19571/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθήνας, όπου αναφέρεται ότι: 
«Επειδή, τέλος στο άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2831/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 140), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3044/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197), ορίζεται ότι: «Με απόφαση του οικείου 
νομάρχη και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 γίνονται οι ακόλουθες 
πολεοδομικές ρυθμίσεις: α) … β) Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και 
περιορισμών δόμησης σε αυτά, καθώς και η έγκριση πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης και 
αναμόρφωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 και 15 παρ. 4 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 
Α’)…», 
εσφαλμένα και εκ παραδρομής κρίνεται από το δικαστήριο ότι η τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σημειακή και 
όλως εντοπισμένη και εγκρίνεται με απόφαση Νομάρχη και ήδη Περιφερειάρχη, διότι στο 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 6581/24-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού & 
Τράπεζας Γης του Υ.Π.ΕΝ. προς το Πράσινο Ταμείο αναγράφονται τα εξής: 
 

  «Η εν λόγω ιδιοκτησία βρίσκεται στο Ο.Τ. 2141Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου Δήμου Ιλίου (ΦΕΚ 542/Δ/78 όπως ισχύει) και κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
είναι χαρακτηρισμένη ως κοινόχρηστος χώρος παιδικής χαράς, ενώ το υπόλοιπο 
τμήμα της εν μέρει ρυμοτομείται για τη δημιουργία οδού και εν μέρει εμπίπτει εντός 
οικοδομήσιμου χώρου στο Ο.Τ. 2134. 

 …….. 

 Τέλος, σημειώνουμε ότι είναι μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελεύθερων – 
κοινόχρηστων χώρων, προβλεπόμενων από το σχέδιο πόλης για την πολεοδομική 
ενότητα: 

- O.T. 2141A: παιδική χαρά 
- Ο.Τ. 2139Α: πλατεία 
- Ο.Τ. 2138Α: χώρος ραδιοφωνίας (μεγάλος αδόμητος χώρος πέραν των 

μικρής έκτασης εγκαταστάσεων) 
- Ο.Τ. 2146Α: πράσινο 
- Ο.Τ. 2145Α: αθλητικές εγκαταστάσεις 

Ωστόσο, το γεγονός ότι η ιδιοκτησία αυτή αποτελεί μέρος μόνον του προβλεπόμενου 
κοινόχρηστου χώρου του εν λόγω Ο.Τ., έχει ως συνέπεια την αδυναμία απόδοσης σε κοινή 
χρήση του χώρου στο σύνολό του, επομένως δεν εξυπηρετείται η πολεοδομική του λειτουργία. 
Μετά τα παραπάνω, η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ο υπόψη χώρος είναι αξιόλογος και 
θα ήταν επιθυμητό να διατηρήσει τον κ.χ. χαρακτήρα του, συμβάλλοντας πολεοδομικά και 
κοινωνικά στην βελτίωση ποιότητας ζωής στην περιοχή, εφόσον είναι δυνατή η απόκτηση και 
του λοιπού τμήματος ώστε να αποδοθεί ο χώρος στο σύνολό του. 
Ως εκ τούτου, μόνο με την προαναφερόμενη προϋπόθεση απελευθέρωσης του συνόλου του 
προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου, τον θεωρούμε κατάλληλο να ενταχθεί σε ανάλογο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.» 
 
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4678/22587/11-5-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 
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991/Β/27-5-1999), προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
διαδικασία της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι αρμοδιότητα 
ΥΠ.ΕΝ. και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα.           
 
Άλλωστε σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας κατόπιν 
αναζήτησής τους από τον οικείο Δήμο και το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠ.ΕΝ.) προκύπτει ότι 
η Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες της ουδέποτε ήταν αρμόδιες 
συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 2920/2008 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθήνας, όπως εξάλλου προκύπτει σαφώς και από τα υπ’ αριθμ. 40088/25-8-2014 και 
24054/15-9-2016 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ.     
 
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας εντός της κατά νόμο προθεσμίας». 
 
 

Εισηγούμαι  
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3714/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την 
άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 19571/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 5ο Τριμελές). 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3714/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την 
άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 19571/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 5ο Τριμελές). 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
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