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                           κ. ∆ηµήτρη Μαραβέλια 
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           Επικεφαλής Πολιτικών παρατάξεων 
          Εφηµερίδα ¨Το Χαϊδάρι Σήµερα», « Η Πόλη µας» 
 
ΘΕΜΑ : «∆ιορθωτική ΠΕ Άνω ∆άσους – ∆ήµου Χαϊδαρίου, στο ΟΤ 

Γ388(ιδιοκτησίες 1601 & 1603)» 

 

Αγαπητέ  κ.  ∆ήµαρχε  

 

 Για την διαδικασία αναθεωρήσεων- παρεµβάσεων Πολεοδοµικού & Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και κυρίως αυτών που αφορούν καθορισµένους κοινόχρηστους & 

κοινωφελείς χώρους όπως του θέµατος, αλλά και διεκδικούµενους όµοιας χρήσης,  οι 

απόψεις µας, ως δηµοτική  κίνηση είναι γνωστές και κατ΄ επανάληψη έχουν διατυπωθεί στο 

δηµοτικό συµβούλιο της πόλης µας. 

  

 Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι από την συζήτηση του θέµατος στην 8η  

Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (22-5-08) µέχρι σήµερα µας δηµιουργήθηκε 

έντονος προβληµατισµός για την τύχη του κοινόχρηστου και σηµαντικού αυτού χώρου 

πρασίνου, που αποτελεί έναν, αν όχι το µοναδικό, πνεύµονα του Άνω ∆άσους εντός του 

οικιστικού ιστού, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες και την διαθεσιµότητα χρηµάτων στο 

Προϋπολογισµό του ∆ήµου.  

 

 Το διάστηµα αυτό µελετήσαµε το θέµα , την ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετικές 

αεροφωτογραφίες ετών 1938 & 1953 µε επίσκεψη µας στη ΓΥΣ, προκειµένου να 

διευκρινίσουµε απορίες µας στο περιεχόµενο της απόφασης του ∆Σ, για την οποία 

απόφαση πιστεύουµε ότι το µόνο που έπρεπε να περιέχει είναι ότι ο χώρος είναι 

κοινόχρηστος και ότι οι αιτήσεις διεκδίκησης αναφέρονται σε περιοχή (ΟΤ Γ388) που 

είναι δηµοτική περιουσία και πρόταση να υποβληθεί προς την Πολεοδοµία µε τις αιτήσεις 

για περαιτέρω ενέργειες για διορθωτική πράξη της πράξης εφαρµογής 2/87 , όπως 

συµπεράναµε και από το το ΑΠ.6330/379 έγγραφο της Πολεοδοµίας Αιγάλεω σε 

απάντηση του µε ΑΠ 10012/26-3-07 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Χαϊδαρίου. 

 



 
 

 Την 11η Σεπ 2008 επισκεφθήκαµε το Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου, 

όπου αναλύσαµε του προβληµατισµούς µας και ο αρµόδιος σύµβουλος σας µας 

ενηµέρωσε για την κατάσταση και την ιστορική διαδροµή διαβεβαιώνοντας µας  µετά από 

συγκεκριµένες ερωτήσεις τα εξής: 

� Ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα τετραγωνικό µέτρο από το χώρο του 

ΟΤ Γ-388 και ότι ολόκληρο το ΟΤ θα παραµείνει κοινόχρηστος – κοινωφελής σύµφωνα 

µε το ΦΕΚ 255∆ και την 2/87 ΠΕ. 

� Ότι οι όποιες ενέργειες και εξελίξεις θα είναι υπό στενή επίβλεψη και 

εποπτεία των υπηρεσιών του ∆ήµου και σε  καµία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί ο 

προϋπολογισµός του ∆ήµου. 

 

 Τις παραπάνω απαντήσεις τις αξιολογούµε ως θετική εξέλιξη µε την προϋπόθεση 

ότι είναι και απόψεις της διοίκησης του ∆ήµου και φυσικά ότι θα υλοποιηθούν.  

 

 Όπως γνωρίζετε αποτελεί θέση της ∆Κ µας, να µελετούµε , να προτείνουµε και να 

αγωνιζόµαστε για τα σοβαρά θέµατα του τόπου µας και στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε να 

ληφθούν υπόψη, τα παρακάτω: 

 

 1. Με δεδοµένα τα καθοριζόµενα στο ΦΕΚ 255∆/30-4/85 µε το οποίο εγκρίθηκε 

η Πολεοδοµική Μελέτη της Περιοχής του Άνω ∆άσους, τις διατάξεις του Ν.1337/83 

(ΦΕΚ-33 Α’) «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 

ρυθµίσεις» σε συνδυασµό µε τον «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» 

ΚΑΑΑ Ν 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α’) και τον Κώδικα Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΚΠΝ)  

επισηµαίνουµε ότι στο χώρο του ΟΤ Γ 388  µεταξύ των οδών Βεργίνας- Κοτοπούλη- 

Μάνης-Παξινού, συντρέχουν αθροιστικά τα εξής: 

 

  α. Οι σχηµατισµένοι µέσα στην περιοχή επέκτασης κοινόχρηστοι χώροι 

θεωρούνται ως νόµιµα υπάρχοντες κοινόχρηστοι χώροι και δεν λαµβάνονται υπόψη 

υπέρ των ιδιοκτητών για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη. (Ν1337/83, Άρθρο 

8,παρ.11) 

  β.   Η πράξη εφαρµογής συνοδεύεται από κτηµατογραφικό διάγραµµα 

εφαρµογής και κτηµατολογικό πίνακα εφαρµογής. Το κτηµατογραφικό διάγραµµα και ο 

πίνακας εφαρµογής περιλαµβάνουν για κάθε ιδιοκτησία το εµβαδόν της, τα στοιχεία των 

ιδιοκτητών της και το ποσοστό συµµετοχής τους στην ιδιοκτησία, το ρυµοτοµούµενο 

τµήµα και το αποµένον εµβαδόν, τον όγκο κτισµάτων ή άλλων συστατικών των 

ρυµοτοµούµενων τµηµάτων, τα στοιχεία του τµήµατος που αφαιρείται ως εισφορά γης και 



 
 

κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρµογή του νόµου αυτού. (Ν1337/83, Άρθρο 

12,παρ.4). 

  γ. Για ιδιοκτησίες, που στις πράξεις εφαρµογής αναγράφονται µε ελλιπή 

στοιχεία, ή µε την ένδειξη "άγνωστος", η καταχώρηση στη µερίδα των ιδιοκτητών γίνεται 

µετά από έκδοση διορθωτικής πράξης του οικείου νοµάρχη. Με τη µεταγραφή επέρχονται 

όλες οι αναφερόµενες στην πράξη εφαρµογής µεταβολές στις ιδιοκτησίες, εκτός από 

αυτές που οφείλεται αποζηµίωση και για την συντέλεση των οποίων πρέπει να 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Ν.∆./τος από 17.7.1923 και του Ν.∆./τος 797/1971. 

(Ν1337/83, Άρθρο 12,παρ.7). 

  δ.  Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων µέσα στην 

περιοχή του γενικού πολεδοµικού σχεδίου για τους σκοπούς που αναφέρονται στο 

άρθρο 22 του  Ν. 947/79 "περί οικιστικών περιοχών" µε ανάλογη εφαρµογή και των 

λοιπών διατάξεων του άρθρου αυτού. (Ν1337/83, Άρθρο 5,παρ.3). σε συνδυασµό  µε 

Άρθρο 276 του ΚΠΝ για «Απαλλοτρίωση ακινήτων για δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων 

και χώρων για κτίρια κοινής ωφέλειας» (άρθρο 30 ν.δ. 17.7/16.8.1923). 

  ε.  Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά στο πράγµα, ανεξάρτητα από το 

πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σε αυτό. Η εσφαλµένη 

αναγραφή ή και η πλήρης παράλειψη του ονοµατεπωνύµου του προσώπου τούτου στην 

απόφαση κήρυξης ή στο κτηµατολογικό διάγραµµα ή στον κτηµατολογικό πίνακα δεν 

επηρεάζει το κύρος της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (Άρθρο 5 , Ν2882/2001). 

 

 2. Κρίνουµε όµως σκόπιµο να θέσουµε υπόψη σας, ότι για την προστασία του 

κοινόχρηστου & κοινωφελούς χώρου του ΟΤ. Γ388 πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου  πέραν των παραπάνω και η διασφάλιση του Προϋπολογισµού του 

∆ήµου µε το κατάλληλο χειρισµό των παρακάτω άρθρων του ΚΑΑΑ : 

� Άρθρο 7 Τρόποι συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  

� Άρθρο 10 Παραγραφή  

� Άρθρο 11 Ανάκληση και άρση µη συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  

� Άρθρο 16 ∆ιόρθωση κτηµατολογικών στοιχείων  

 

Εκτιµούµε δε ότι χρήζουν αξιοποίησης από τις υπηρεσίες του ∆ήµου πέραν των 

παραπάνω,  και οι αποφάσεις 7490/2006 & 100/2004 του ΕΦ.  Αθηνών και η 261/2003 

του Αρείου Πάγου (Νοµολογία για την εφαρµογή του Ν.1337/83), σύµφωνα µε τις οποίες: 

� για την οριστικοποίηση των αναφεροµένων στη πράξη εφαρµογής 

εδαφικών µεταβολών, µε τη µεταγραφή της πράξης αποκτάται κυριότητα επί ιδιοκτησιών, 

εφόσον πρόκειται για αληθινό ιδιοκτήτη, αλλιώς ο αληθινός κύριος του βασικού ακινήτου 

µπορεί να διεκδικήσει το ακίνητο που διαµορφώθηκε (ή την αποζηµίωση απολλοτρίωσης 



 
 

λόγω ρυµοτοµίας), ασκώντας τη σχετική αγωγή κατά του φερόµενου στο κτηµατολογικό 

πίνακα ως δικαιούχου. 

� Η µεταβολή ακινήτων συνεπάγεται απόσβεση κάθε εµπράγµατου 

δικαιώµατος τρίτου, που υφίστατο στα µεταβαλλόµενα ακίνητα. Όποιος διεκδικούσε 

δικαίωµα κυριότητας σε µεταβαλλόµενο ακίνητο λόγω εφαρµογής του Ν.1337/83 µετά την 

υπογραφή της κυρωθείσας πράξης εφαρµογής και την απόσβεση των δικαιωµάτων 

δικαιούται να διεκδικήσει το νέο ακίνητο (ή την αποζηµίωση απαλλοτρίωσης λόγω 

ρυµοτοµίας) και όχι το ίδιο το µεταβληθέν ακίνητο το οποίο ανήκει πλέον στη κυριότητα 

τρίτου κατά του οποίου δεν παρέχεται στο διεκδικούντα καµία αξίωση , εφόσον αυτός ο 

τρίτος αποκτά την κυριότητα πρωτοτύπως. 

 

 Κατόπιν των παραπάνω θεωρούµε ότι µε ολοκληρωµένο και σαφή τρόπο εκθέσαµε 

τις απόψεις µας στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας µας για την προστασία κάθε 

ελευθέρου χώρου, κάθε πνεύµονα πρασίνου, κάθε βελτίωσης του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος  και της ανακούφισης της καθηµερινότητας των συµπολιτών µας. 

 

 Εναπόκειται δε στη κρίση σας η αξιοποίηση τους.  

 

       για την ∆ηµοτική Κίνηση Χαϊδαρίου 

        ΠΟΛΙΤΕΣ σε ∆ΡΑΣΗ                                                                      

         

 ∆ηµήτρης Βίτσας 

                            επικεφαλής της ∆.Κ 


