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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 473/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 1ο 
Εισήγηση περί μη ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ.16475/2018 αποφάσεως του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 12/02/2019 εισήγηση του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων) στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Στις  28.1.2019 επιδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων η 
υπ’ αρ. 16475/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας  Τμήμα  8ο Τριμελές, η οποία 
έκανε δεκτή την από 11.6.2014 προσφυγή του Κωνσταντίνου Βλάχου κατοίκου Ασπροπύργου 
Αττικής (θέση Αγίου Γεωργίου) κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και του 
Δήμου Κορυδαλλού. 
Με την ανωτέρω προσφυγή του ο προσφεύγων αιτήθηκε την ακύρωση της υπ’αρ.8547/2014 
απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Χωρισκού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής με 
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την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε 
κατ’ εφαρμογή του τότε ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κορυδαλλού, το οποίο είχε εγκριθεί με το 
από 26.2.1956 διάταγμα περί τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Κορυδαλλού (ΦΕΚ Α/80/1956) και με το από 4.6.1958 διάταγμα περί τροποποίησης του 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κορυδαλλού (Α/86/1958) και βάσει της 328/1964 πράξης 
αναλογισμού αποζημίωσης του Γραφείου Πολεοδομίας Πειραιώς, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, το 
οποίο βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μικράς Ασίας, Ικονίου 
και Ηπείρου του Δήμου Κορυδαλλού και να βεβαιωθεί η υποχρεωτικώς επελθούσα άρση της ως 
άνω επιβληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης λόγω μη συντέλεσης της εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος. 
H υπ’αρ.16475/2018 απόφαση εφάρμοσε το ν.2882/2001 δεδομένου του ότι η αίτηση άρσης ης 
επίμαχης ρυμοτομικής δέσμευσης υποβλήθηκε και η απόρριψη της στοιχειοθετήθηκε μετά την 
έναρξη ισχύος της και δέχθηκε τα κάτωθι: 
Η αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση δύναται με απόφαση της να την ανακαλέσει, 
ολικώς ή μερικώς, πριν συντελεστεί. Υποχρεούται δε, να την ανακαλέσει ύστερα από αίτηση κάθε 
ενδιαφερόμενου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο εάν μέσα σε 
τέσσερα έτη από την κήρυξη της δεν ασκηθεί αίτηση για το δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης 
ή δεν καθορισθεί αυτή εξωδίκως. Το αυτό δεν ισχύει προκειμένου περί απαλλοτριώσεων προς 
εφαρμογή σχεδίων πόλεων, ανάπτυξη οικιστικών περιοχών και για αρχαιολογικούς σκοπούς. 
Άπρακτης της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει 
από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωμένο 
ακίνητο, την έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία να ακυρώνεται η προσβληθείσα πράξη ή 
παράλειψη και να βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη ή υποχρεωτικώς επελθούσα άρση της 
απαλλοτρίωσης. Στη δίκη καλείται ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση δήμος και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ 
η εκδοθεισόμενη απόφαση είναι ανέκκλητη. 
Επίσης, παράλειψη υπάρχει όταν η διοικητική πράξη αν και υποχρεούται κατά νόμο, δεν εκδίδει 
εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για να ρυθμιστεί μία έννομο σχέση. Σιωπηρή άρνηση δε, για 
την συντέλεση της παράλειψης είναι η πάροδος τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης 
στη Διοίκηση.  
Επί του προκειμένου, το δικαστήριο έκρινε ότι οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που διατηρούνται 
επί μακρό χρονικό διάστημα το οπίο υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε 
περίπτωση υπερβαίνει τα κατά την κρίση του αρμοδίου δικαστηρίου εύλογα όρια, αποτελούν 
νομικό και οικονομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αντίθετο με την συνταγματική 
προστασία της.  
Στην περίπτωση που το ακίνητο αποκτά ρυμοτομικό βάρος ως χαρακτηριζόμενη ως χώρος 
κοινωφελούς χρήσης, ανακύπτει υποχρέωση της Διοίκησης να άρει την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ή το ρυμοτομικό βάρος, η υποχρέωση δε αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός ότι γι 
την άρση απαιτείται άρση του ρυμοτομικού σχεδίου, για την οποία ο νόμος προβλέπει την τήρηση 
ορισμένων διατυπώσεων, διότι η τροποποίηση με σκοπό την άρση της ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης ή άλλου ρυμοτομικού βάρους είναι υποχρεωτική για την Διοίκηση. 
Συνεπώς, το δικαστήριο έκρινε ότι η υποβολή σχετικής αίτησης από τον κύριο του κηρυχθέντος ως 
χώρου κοινωφελούς χρήσης οικοπέδου προς τον αρμόδιο φορέα για την άρση της ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης συνεπάγεται την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας περί συντέλεσης της παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας (αρ.63) και περί παθητικής 
νομιμοποίησης (αρ.65) καθώς και περί προθεσμίας κατάθεσης της προσφυγής (αρ.66), μη 
εφαρμοζόμενων των διατάξεων του αρ.11 παρ.2 και4 του ν.2882/2001.  
Επίσης, το δικαστήριο έκρινε ότι όταν η Διοίκηση διαπιστώνει ότι συντρέχουν καταρχήν οι 
προϋποθέσεις για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, οφείλει να 
επιληφθεί του ζητήματος, προκειμένου να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή 
του ρυμοτομικού βάρους και ταυτόχρονα να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του 
συγκεκριμένου ακινήτου, διότι με μόνη την άρση της απαλλοτρίωσης του βάρους το ακίνητο δεν 
καθίσταται αυτομάτως οικοδομήσιμο. Δηλαδή, η Διοίκηση δεν δεσμεύεται να καταστήσει άνευ 
ετέρου το ακίνητο οικοδομήσιμο, αλλά οφείλει να εξετάσει, αν συντρέχουν λόγοι που εξ 
αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμηση του και περαιτέρω να συνεκτιμήσει κατά τρόπο 
τεκμηριωμένο αφενός τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του και αφετέρου τις πολεοδομικές ανάγκες 
και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής και τέλος της δεσμεύσεις και κατευθύνσεις του τυχόν 
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υφιστάμενου χωροταξικού σχεδίου, προκειμένου να αποφεύγονται αποσπασματικές ρυθμίσεις (βλ. 
ΣτΕ 1882, 1192, 796, 789, 703/2016 κλπ). 
Συνεπώς, η Διοίκηση οφείλει να κρίνει εάν η ιδιοκτησία πρέπει για κάποιο νόμιμο λόγο να 
παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή ν α δεσμευθεί εκ νέου με την επανεπιβολή 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης των 
θιγόμενων ιδιοκτητών, ή να καταστεί οικοδομήσιμη είτε με τους γενικούς όρους  δόμησης, είτε 
ενδεχομένως με ειδικούς όρους δόμησης που πρέπει να καθορισθούν (βλ. ΣτΕ 64/2017, 
2142/2016 επταμ, 4086/2015 κλπ). 
Στην παρούσα περίπτωση, ο προσφεύγων ως κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση 
«Άγιοι Ταξιάρχες» εντός σχεδίου πόλεως του Κορυδαλλού και επί της διασταύρωσης των οδών 
Μικράς Ασίας, Ικονίου και Ηπείρου. Σε εκτέλεση του από 26.2.1956 διατάγματος περί 
τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Κορυδαλλού, με το από 4.6.1956 διάταγμα 
περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και βάσει της 328/1964 πράξης αναλογισμού 
αποζημίωσης του Γραφείου Πολεοδομίας Πειραιώς επιβλήθηκε επί ολόκληρης της ως άνω 
ιδιοκτησίας ρυμοτομική απαλλοτρίωση, προκειμένου να γίνει κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Ο 
Δήμος Κορυδαλλού με το από 15.2.1968 έγγραφο του ενημέρωσε τους προηγούμενους 
δικαιοπαρόχους του προσφεύγοντος ότι αδυνατεί να προβεί σε αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας του 
επί των οδών Ηπείρου και Μικράς Ασίας οικοπέδου. Με την υπ’αρ.236/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του ανωτέρω 
οικοδομικού τετραγώνου για τον αποχαρακτηρισμό του από χώρο πρασίνου και τον χαρακτηρισμό 
του σε οικοδομήσιμο και αναρτήθηκε στον ως άνω δήμο το σχετικό τροποποιητικό ρυμοτομικό 
σχέδιο, ενώ με την υπ’αρ.2398/2010 απόφαση του Αντινομάρχη Πειραιά εγκρίθηκε η ανωτέρω 
τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου. Ωστόσο η εν λόγω απόφαση επιστράφηκε από το 
Εθνικό Τυπογραφείο με το υπ’αρ.Δ80935/25.6.2010 έγγραφο, χωρίς να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και 
διαγράφηκε διότι επρόκειτο για ανεπίτρεπτη μείωση της συνολικής επιφάνειας των κοινόχρηστων 
χώρων χωρίς ταυτόχρονη πρόταση αντικατάστασης του κοινόχρηστου χώρου που καταργείται σε 
άλλη θέση εντός της ίδιας πολεοδομικής ενότητας. 
Στην συνέχεια ο προσφεύγων απευθύνθηκε στην Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της  
Περιφέρειας Αττικής δεδομένου του ότι με το ν.3852/2010 η Περιφέρεια ήταν πλέον αρμόδια για τις 
εντοπισμένες ρυμοτομικές τροποποιήσεις, και ζήτησε να ανακλθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση 
του ανωτέρω οικοδομικού τετραγώνου και να τροποποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου 
Κορυδαλλού στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, ώστε να γίνει χώρος προορισμένος για ανοικοδόμηση 
με την ίδια χρήση και τους ίδιους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Επί της αίτησης 
αυτής εκδόθηκε η προσβαλλομένη υπ’αρ.8547/2014 απορριπτική απόφαση της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής , η οποία ανέφερε σε αυτήν τα εξής: 
«…Ενημερωθήκατε και προσωπικά ότι κατά πάγια νομολογία και σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.29 
του ν.2831/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.10 του ν.3044/2002, οι τροποποιήσεις 
των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής 
επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων, με εξαίρεση τις άρσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε 
συμμόρφωση της Διοίκησης σε αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων. Ως εκ τούτου ο φάκελος 
σας μέχρι νεοτέρας τίθεται στο αρχείο». 
Κατόπιν των ανωτέρω το δικαστήριο έκρινε ότι η υπ’αρ.8547/2014 αίτηση του προσφεύγοντα για 
άρση της ένδικης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατατέθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία ήταν 
αρμόδια κατά νόμο να εξετάσει το αίτημα καθόσον η σχετική ρύθμιση αφορά σε εντοπισμένη 
τροποποίηση στο προαναφερθέν οικοδομικό τετράγωνο. Εφόσον η αρμόδια ΠΕΡιφέρεια Αττικής 
απέρριψε την εν λόγω αίτηση με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της (δηλ. της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού) ο προσφεύγων προσφεύγει νομίμως και παραδεκτώς μόνο κατά 
της Περιφέρειας Αττικής και ουχί κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Κορυδαλλού, που 
δεν νομιμοποιούνται παθητικώς στην συγκεκριμένη δίκη. 
Το δικάσαν δικαστήριο έκρινε λοιπόν, ότι το διάστημα των 58 ετών που μεσολάβησε από την 
ημερομηνία επιβολής της ρυμοτομικής δέσμευσης (26.2.1956) μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
στη Διοίκηση του αιτήματος του προσφεύγοντος για την άρση της (14.1.2014), υπερβαίνει τον 
εύλογο χρόνο κατά τον οποίο θα μπορούσε να διαρκέσει η διατήρηση της πολεοδομικής 
δέσμευσης του ακινήτου χωρίς να συντελεστεί η απαλλοτρίωση του. Και ναι μεν το έτος 1064 
εκδόθηκε για το συγκεκριμένο ακίνητο η υπ’αρ.328/1964 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας του Γραφείου Πολεοδομίας Πειραιώς, εντούτοις, η πράξη αυτή δεν καταδεικνύει 
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πρόθεση για ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης εφόσον (α) η υπ’αρ.2398/2010 απόφαση του 
Αντινομάρχη Πειραιά τροποποίησε το ρυμοτομικό σχέδιο του επίδικου οικοδομικού τετραγώνου για 
τον αποχαρακτηρισμό του ως χώρου πρασίνου και (β) μέχρι την υποβολή της από 14.1.2014 
αίτησης παρήλθαν  50 έτη χωρίς να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση.  
Ως εκ τούτου η Περιφέρεια μη νομίμως απέρριψε το αίτημα του προσφεύγοντος για άρση της 
ένδικης δέσμευσης και διατάσσεται η αναπομπή της υπόθεσης στην Περιφέρεια Αττικής, 
προκειμένου να άρει την εν λόγω ρυμοτομική απαλλοτρίωση με τροποποίηση του ρυμοτομικού 
σχεδίου του Δήμου Κορυδαλλού και ταυτοχρόνως να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς 
του συγκεκριμένου ακινήτου καθόσον με μόνη την άρση της απαλλοτρίωσης το ακίνητο δεν 
καθίσταται αυτομάτως οικοδομήσιμο. Επιβάλει δε, τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος εις 
βάρος της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία ορίζει στο ποσό των 405€ (βλ. ν.4194/2013 σε 
συνδυασμό με το αρ.275 παρ.1  του ΚΔΔ). 
Σύμφωνα με το αρ.275 παρ.1 του ΚΔΔ «1. Τα δικαστικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος του 
διαδίκου που ηττάται. Αν οι ηττώμενοι είναι περισσότεροι, ο καταλογισμός γίνεται κατ' ίσα μέρη, 
ενώ, αν είναι περισσότεροι αυτοί που νίκησαν, η απόδοση των δικαστικών εξόδων γίνεται 
συμμέτρως, προς καθένα χωριστά. Σε περίπτωση μερικής νίκης και μερικής ήττας, τα δικαστικά 
έξοδα συμψηφίζονται ανάμεσα στους διαδίκους. Στην περίπτωση αυτή, τα τέλη που 
προκαταβλήθηκαν βαρύνουν όλους τους διαδίκους εξίσου, καταλογιζόμενο αναλόγως. Το 
δικαστήριο μπορεί, σε κάθε περίπτωση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να απαλλάξει εν όλω ή εν 
μέρει τον ηττώμενο διάδικο από τα δικαστικά έξοδα». 
Δεδομένου του ότι ο προσφεύγων είχε αιτηθεί την καταδίκη του ηττηθέντος αντιδίκου στα δικαστικά 
του έξοδα, ορθώς το δικαστήριο εφήρμοσε την ανωτέρω διάταξη εις βάρος της ηττηθείσας διαδίκου 
Περιφέρειας Αττικής. 
Δεδομένου του ότι η ως άνω απόφαση είναι νομικά αιτιολογημένη, του ότι υπάρχει πλήθος 
νομολογίας που την τεκμηριώνει ως προς την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και του 
γεγονότος ότι δεν προκύπτουν δικαστικά έξοδα εις βάρος της Περιφέρειας Αττικής, εισηγούμαστε 
την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’αρ.Α6994/2018 αποφάσεως. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την αναβολή του θέματος και την προώθησλη του στην Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού προκειμένου 
να εκφράσει τις απόψεις της. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεθυμάκη Άννα 
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