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ΣτΕ 703*/2016 [Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου
σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση]
Περίληψη
-Αν εντοπισμένη τροποποίηση συνίσταται στον αποχαρακτηρισμό κοινοχρήστου
χώρου και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο, η προθεσμία προσβολής, και από τρίτο
ενδιαφερόμενο, με αίτηση ακυρώσεως δεν αρχίζει από τη δημοσίευση της πράξης
τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά από
την πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτής της πράξης, που τεκμαίρεται από ενέργειες
οι οποίες αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα, όπως η κατάληψη του κοινόχρηστου
χώρου, η έναρξη οικοδομικών εργασιών κ.λπ.
-Λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι το προσβαλλόμενο προεδρικό
διάταγμα είναι ακυρωτέο, διότι η τροποποίηση σχεδίου πόλεως προς ανάκληση
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επιτρέπεται όλως κατ’ εξαίρεση και μόνο για
πολεοδομικούς λόγους, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι το προσβαλλόμενο
διάταγμα εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει ρυμοτομική
απαλλοτρίωση σε ακίνητο των παρεμβαινόντων.
-Το δικαστήριο, οφείλει, στο πλαίσιο της κατά νόμο υποχρέωσής του προς
αυτεπάγγελτη εξέταση του εννόμου συμφέροντος του αιτούντος, να εξετάζει εάν, με
βάση τα προσκομιζόμενα ή υφιστάμενα στοιχεία, αυτός φέρεται ως κύριος του
επίμαχου ακινήτου, υποχρεούμενο, στην περίπτωση αυτή, να συνεξετάσει και
αντίστοιχους των λοιπών διαδίκων. Πάντως, δεν επιλύει, οριστικώς το ζήτημα της
τυχόν ύπαρξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο επίμαχο ακίνητο, για το οποίο, κατά
το Σύνταγμα, τελικώς αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
-Δεν προκύπτει ότι η Διοίκηση, συμμορφούμενη προς την προαναφερθείσα απόφαση
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ερεύνησε με βάση τους τίτλους ιδιοκτησίας,
το διάγραμμα του σχεδίου και τα λοιπά έγγραφα του φακέλου (πράξεις αναλογισμού
κ.ά), τη θέση και το εμβαδόν του ακινήτου των παρεμβαινόντων σε σχέση με την
έκταση που ρυμοτομήθηκε. Ομοίως, δεν προκύπτει ότι τα όργανα της Διοίκησης
εξέτασαν, πριν από την έκδοση του προσβαλλομένου διατάγματος, τις κατευθύνσεις
του Γ.Π.Σ. του αιτούντος Δήμου και την αναγκαιότητα επανεπιβολής ή μη της
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τις πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής, υπό την
προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα της έρευνας ως προς τη θέση του επίμαχου ακινήτου
θα καθιστούσε αναγκαία την άρση της απαλλοτρίωσης.
-Η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να απορριφθεί η παρέμβαση, εν όψει δε
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της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας και της υποχρέωσης της Διοίκησης
να συμμορφωθεί προς την 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου να κριθεί
αιτιολογημένα αν, και σε ποια έκταση, συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι
νόμιμες προϋποθέσεις άρσης της επίμαχης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και αν είναι
αναγκαία ή όχι η επανεπιβολή της.
*Συναφής η απόφαση 704/2016
Πρόεδρος: Ν. Ρόζος
Εισηγητής: Δ. Βασιλειάδης
Δικηγόροι: Παρ. Σιουρούνη, Β. Κορκίζογλου

Βασικές Σκέψεις
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση του από 5.3.2009 π.δ. (ΑΑΠ
117/19.3.2009), με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ν. Πεντέλης του Ν. Αττικής, σε
συμμόρφωση προς την 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, με τη μετατροπή κοινοχρήστου χώρου σε οικοδομήσιμο, τη
δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 129β), τον καθορισμό όρων
δόμησης αυτού, την επιβολή προκηπίου στο πρόσωπο των οικοπέδων του ως
άνω οικοδομικού τετραγώνου και την παραπομπή, ως προς τους λοιπούς
όρους και περιορισμούς δόμησης, στους οριζόμενους στο από 20.1.1956 β.δ.
(Α´36/17.1.1956).
3. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 1 του
ν. 3852/2010 (Α΄87), η παρούσα δίκη νομίμως συνεχίζεται αυτοδικαίως από τον Δήμο
Πεντέλης, ο οποίος συνεστήθη, δυνάμει του άρθρου 1
παρ. 2 (περ. 5.1, υποπ. Α στοιχ. 5) του ανωτέρω νόμου, από τους Δήμους Μελισσίων,
Πεντέλης και Νέας Πεντέλης, οι οποίοι καταργήθηκαν.
4. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση ασκείται με έννομο συμφέρον, εφόσον με το
προσβαλλόμενο διάταγμα τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο του αιτούντος
Δήμου.
5. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνουν στη δίκη
με κοινό δικόγραφο, υπέρ της ισχύος του προσβαλλόμενου διατάγματος, οι
Δημήτριος, Νικόλαος, Ανδριάνα και Ηλίας Σιάνη, μετά από προσφυγή των
οποίων εκδόθηκε η προαναφερθείσα 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού
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Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να
άρει ρυμοτομική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε ακίνητο των
παρεμβαινόντων.
6. Επειδή, η εξηκονθήμερη προθεσμία για προσβολή με αίτηση ακυρώσεως της
πράξης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου αρχίζει, κατά κανόνα, από τη
δημοσίευση της ατομικής αυτής πράξης γενικού περιεχομένου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Αν η τροποποίηση είναι εντοπισμένη, η πιο πάνω προθεσμία
αρχίζει για τον μεν ιδιοκτήτη του ρυμοτομούμενου ακινήτου από την
κοινοποίηση αυτής της πράξης ή από τη γνώση του περιεχομένου της, για τον
δε τρίτο ενδιαφερόμενο από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης (Σ.τ.Ε.
2548/2014, 2512/2009, 2073/2002, 3113/1998, 837/1991). Αν, όμως, η
εντοπισμένη τροποποίηση συνίσταται στον αποχαρακτηρισμό κοινοχρήστου
χώρου και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο, η προθεσμία προσβολής, και
από τρίτο ενδιαφερόμενο, με αίτηση ακυρώσεως δεν αρχίζει από τη
δημοσίευση της πράξης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά από την πλήρη γνώση του περιεχομένου
αυτής της πράξης, που τεκμαίρεται από ενέργειες οι οποίες αναιρούν τον
κοινόχρηστο χαρακτήρα, όπως η κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου, η έναρξη
οικοδομικών εργασιών κ.λπ. (Σ.τ.Ε. 2548/2014, 2512/2009, 3739/2004,
260/1997, 5358/1995 κ.ά.). Στη συγκεκριμένη περίπτωση από τα στοιχεία του
φακέλου προκύπτει ότι το προσβαλλόμενο, από 5.3.2009, προεδρικό διάταγμα
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. ΑΑΠ 117) στις 19.3.2009
και ότι η επίδικη εντοπισμένη τροποποίηση συνίσταται σε αποχαρακτηρισμό
κοινόχρηστου χώρου και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο. Ως εκ τούτου,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η προθεσμία προσβολής του ανωτέρω
διατάγματος με αίτηση ακυρώσεως δεν άρχισε από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον δε από τον φάκελο δεν προκύπτει
κοινοποίηση ούτε συνάγεται, από τα στοιχεία της δικογραφίας, γνώση από τον
αιτούντα Δήμο του προσβαλλόμενου διατάγματος σε χρόνο που θα καθιστούσε
εκπρόθεσμη την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατ’ αυτού, η κρινόμενη αίτηση
ακυρώσεως ασκείται εμπροθέσμως, είναι δε απορριπτέοι οι ισχυρισμοί των
παρεμβαινόντων με τους οποίους προβάλλεται ότι η κρινόμενη αίτηση
εκπροθέσμως ασκείται μετά την πάροδο εξηκονθημέρου από τη δημοσίευση
στο ΦΕΚ του προσβαλλομένου διατάγματος ή από τη γνώση του αιτούντος
Δήμου, η οποία τεκμαίρεται, κατά τους παρεμβαίνοντες, από το εύλογο
ενδιαφέρον του για την υπόθεση (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2548/2014). Εξάλλου, όπως
βεβαιώνεται στο Γ 169644/23.10.2012 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου,
που προσκομίσθηκε πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, το ΦΕΚ 117 τεύχος
ΑΑΠ με ημερομηνία 19.3.2009 παραδόθηκε στη θυρίδα για το κοινό την
1.4.2009. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση, που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας στις 28.5.2009, εμπροθέσμως, εν πάση περιπτώσει, ασκήθηκε την
58η ημέρα μετά την ως άνω ημερομηνία, όσα δε περί του αντιθέτου
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προβάλλονται από τους παρεμβαίνοντες πρέπει να απορριφθούν.
7. Επειδή, το άρθρο 11 παρ. 2 του ν.δ. 797/1971 (Α΄1), όπως είχε αντικατασταθεί
με το άρθρο 1 του ν. 212/1975 (Α΄252), προέβλεπε ότι οι αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις ανακαλούνται αυτοδικαίως, εάν παρέλθει ορισμένος χρόνος
από την κήρυξή τους χωρίς να έχει καθορισθεί η οφειλομένη αποζημίωση.
Ειδικότερα, προέβλεπε ότι οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις οι οποίες
κηρύσσονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί σχεδίων πόλεων
ανακαλούνται εάν παρέλθει οκταετία. Με το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 1337/1983
(Α΄33) εξαιρέθηκαν από τις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.δ. 797/1991
οι απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή σχεδίων πόλεων και, συνεπώς, για τα
θέματα αυτά καταργήθηκε ο θεσμός της αυτοδίκαιης ανάκλησης της
απαλλοτρίωσης μετά την άπρακτη πάροδο οκταετίας από την κήρυξή της.
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 - 4 του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Κ.Α.Α.Α.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
2882/2001 (Α΄17), όπως το άρθρο αυτό ίσχυε τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης του
προσβαλλόμενου διατάγματος, «2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ανακαλείται
υποχρεωτικά με πράξη της αρχής η οποία την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση
κάθε ενδιαφερομένου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα στο
απαλλοτριωμένο ακίνητο, εάν μέσα σε τέσσερα έτη από την κήρυξή της δεν
ασκηθεί αίτηση για τον δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή δεν
καθορισθεί αυτή εξωδίκως. Η αίτηση είναι απαράδεκτη εάν ασκηθεί μετά την
πάροδο έτους από την παρέλευση της τετραετίας αυτής, σε κάθε δε
περίπτωση μετά τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού της αποζημίωσης
[…] Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου περί
απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων, ανάπτυξη οικιστικών
περιοχών και για αρχαιολογικούς σκοπούς. 3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση
αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη
δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε
περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της
σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή
υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας
του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη
άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Εάν
περάσουν άπρακτες οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3
προθεσμίες ή εκδοθεί πράξη αρνητική, 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. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία
που ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2719/1999) πλην του
άρθρου 66 αυτού. Στη δίκη καλείται ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση και το
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Δημόσιο. Η εκδιδόμενη απόφαση είναι ανέκκλητη».
8. Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη
ανάκληση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων,
ανάπτυξη οικιστικών περιοχών και για αρχαιολογικούς σκοπούς, μετά την
άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους.
Όπως, όμως, έχει κριθεί, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 17 του
Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας, ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις,
καθώς και άλλα ρυμοτομικά βάρη που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της
νομοθεσίας περί εγκρίσεως και τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων ή
πολεοδομικών μελετών, με τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων ή χώρων
προοριζομένων για κοινωφελείς εν γένει χρήσεις, δεν επιτρέπεται να
διατηρούνται επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο, υπό τις ιδιαίτερες
συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει τα εύλογα όρια,
χωρίς να πραγματοποιείται η συντέλεση των απαλλοτριώσεων σύμφωνα με
τον νόμο. Επομένως, όταν οι πολεοδομικές αυτές δεσμεύσεις της ιδιοκτησίας
διατηρούνται πέραν του ευλόγου κατά τις περιστάσεις χρόνου, χωρίς τη
συντέλεση της απαλλοτρίωσης των βαρυνομένων ακινήτων, ανακύπτει
υποχρέωση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου της Διοίκησης να άρει τη
ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή το ρυμοτομικό βάρος, η υποχρέωση δε αυτή δεν
αναιρείται από το γεγονός, ότι για την άρση της απαλλοτρίωσης ή του βάρους
απαιτείται η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως ή της πολεοδομικής μελέτης
(Σ.τ.Ε. 4842/2012, 1477/2012, 3908/2007 7μ. κ.ά.). Υποχρέωση τροποποίησης
του σχεδίου πόλεως λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού
βάρους δεν συντρέχει, πάντως, όταν το ακίνητο το οποίο αφορά η
πολεοδομική δέσμευση έχει ήδη περιέλθει στην κοινή χρήση (πρβλ. Σ.τ.Ε.
2494/1980). Κατά συνέπεια, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι
το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα είναι ακυρωτέο, διότι κατά το άρθρο
24 παρ. 2 του Συντάγματος η τροποποίηση σχεδίου πόλεως προς ανάκληση
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επιτρέπεται όλως κατ’ εξαίρεση και μόνο για
πολεοδομικούς λόγους, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι, όπως
προαναφέρθηκε, το προσβαλλόμενο διάταγμα εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς
την 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία
ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει ρυμοτομική απαλλοτρίωση σε
ακίνητο των παρεμβαινόντων.
9. Επειδή, εξάλλου, η κατ’ άρθρο 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Ακινήτων (ν. 2882/2001), διοικητική διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των
προϋποθέσεων άρσης απαλλοτρίωσης επί ακινήτου, αποβλέπουσα στην
προστασία της ιδιοκτησίας από επιβαρύνσεις, που υπερβαίνουν το κατά το
Σύνταγμα ανεκτό όριο, κινείται, κατ’ αρχήν, από τον ενδιαφερόμενο
ιδιοκτήτη, υπέρ του οποίου και τάσσεται. Συνεπώς, ο αιτούμενος την άρση
απαλλοτρίωσης λόγω παρόδου απράκτων των κατά νόμο χρονικών ορίων
συντέλεσής της ή παρόδου μακρού χρόνου από την επιβολή της, πρέπει, με την
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προς την Διοίκηση αίτησή του, να υποβάλλει και τα αποδεικτικά της
ιδιοκτησίας του στοιχεία, τα οποία, συνεκτιμώμενα με τα λοιπά τυχόν
υπάρχοντα σχετικά στοιχεία του οικείου διοικητικού φακέλου, άγουν στο
συμπέρασμα ότι ο αιτών φέρεται, κατ’ αρχήν, ως κύριος του αντιστοίχου
ακινήτου και νομιμοποιείται, επομένως, στην υποβολή του αιτήματος. Τα
στοιχεία αυτά πρέπει να είναι, κατ’ αρχήν, επίκαιρα, να τείνουν, δηλαδή, στην
απόδειξη της κυριότητας κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Σε
περίπτωση δε μη επαρκούς απόδειξης ή αμφισβήτησης της κυριότητας του
αιτούντος, η Διοίκηση οφείλει να εκφέρει παρεμπίπτουσα επί του ζητήματος
κρίση, ελεγκτή, περαιτέρω, από το τυχόν επιλαμβανόμενο της υπόθεσης
αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Εν πάση, εξάλλου, περιπτώσει, το τελευταίο
αυτό δικαστήριο, οφείλει, στο πλαίσιο της κατά νόμο υποχρέωσής του προς
αυτεπάγγελτη εξέταση του εννόμου συμφέροντος του αιτούντος, να εξετάζει
εάν, με βάση τα προσκομιζόμενα ή υφιστάμενα στοιχεία, αυτός φέρεται ως
κύριος του επίμαχου ακινήτου, υποχρεούμενο, στην περίπτωση αυτή, να
συνεξετάσει και αντίστοιχους καταλλήλως τεκμηριούμενους αντίθετους
ισχυρισμούς των λοιπών διαδίκων (Σ.τ.Ε. 2129/2007, πρβλ. Σ.τ.Ε. 672/2006).
Το δικαστήριο αυτό, πάντως, δεν επιλύει, κατά την ως άνω δίκη, οριστικώς το
ζήτημα της τυχόν ύπαρξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο επίμαχο ακίνητο,
για το οποίο, κατά το Σύνταγμα, τελικώς αρμόδια είναι τα πολιτικά
δικαστήρια. Συνεπώς, έστω και αν, κατ’ αποδοχή της προσφυγής του
φερόμενου ως ιδιοκτήτη, το δικαστήριο δεχθεί τη συνδρομή των
προϋποθέσεων άρσης της απαλλοτρίωσης και διατάξει την Διοίκηση να προβεί
στην εν λόγω οφειλομένη νόμιμη ενέργεια, η Διοίκηση, επανερχόμενη επί του
θέματος, διατηρεί πάντοτε τη δυνατότητα, επικαλούμενη αποφάσεις των
πολιτικών δικαστηρίων ή άλλα στοιχεία, που δεν είχαν, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, τεθεί υπ’ όψιν του διοικητικού δικαστηρίου, να αρνηθεί την άρση της
απαλλοτρίωσης εάν αποδείξει, ή κρίνει αιτιολογημένα, ότι ο επιτυχών την
έκδοση της δικαστικής απόφασης δεν έχει κανένα εμπράγματο δικαίωμα στο
επίμαχο ακίνητο (Σ.τ.Ε. 2129/2007 πρβλ. Σ.τ.Ε. 392/2014, 1994/2013,
1815/2012, 3068/2009, 2214/2006 7μ.).
10. Επειδή, περαιτέρω, όπως έχει παγίως κριθεί, όταν η Διοίκηση διαπιστώνει ότι
συντρέχουν κατ’ αρχήν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άρση ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, είτε ύστερα από την υποβολή
αιτήματος του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη είτε αφού εκδοθεί δικαστική
απόφαση με την οποία ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει
σχετικό αίτημα, οφείλει χωρίς καθυστέρηση, και αφού τηρήσει τις
διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, να
προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή του ρυμοτομικού βάρους
και ταυτοχρόνως να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του
συγκεκριμένου ακινήτου, καθόσον με μόνη την άρση της απαλλοτρίωσης ή του
βάρους το ακίνητο δεν καθίσταται αυτομάτως οικοδομήσιμο, αλλά παραμένει
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πολεοδομικώς αρρύθμιστο. Η Διοίκηση, δηλαδή, οφείλει να εξετάσει αν
συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμησή του και,
περαιτέρω, να συνεκτιμήσει κατά τρόπο τεκμηριωμένο αφενός τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής,
καθώς και το νομοθετικό καθεστώς του οικισμού στον οποίο εντάσσεται το
ακίνητο, αφετέρου δε τις πολεοδομικές ανάγκες και τον πολεοδομικό
σχεδιασμό της περιοχής. Εν όψει δε των εκτιμήσεων αυτών η Διοίκηση οφείλει
να κρίνει αν η ιδιοκτησία πρέπει, για κάποιο νόμιμο λόγο, να παραμείνει εκτός
πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου με την επανεπιβολή
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους εφόσον συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα αποζημίωσης των
θιγόμενων ιδιοκτητών, ή να καταστεί οικοδομήσιμη με τους γενικούς όρους
δόμησης της περιοχής ή με ειδικούς όρους δόμησης, που πρέπει να
καθορισθούν. Τέλος, όταν η αρμοδιότητα τροποποίησης του σχεδίου ανήκει
στα όργανα της κρατικής Διοίκησης, οι προαναφερθείσες κρίσεις πρέπει να
εκφέρονται από τα όργανα αυτά (Σ.τ.Ε. 2676/2010 σκ. 5, 4569/2009 7μ. σκ. 6,
843/2009 7μ. σκ. 7, 3856/2008 σκ. 3, 3232/2008 σκ. 2, 3908/2007 7μ. σκ. 7
κ.ά.).
11. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Mε
το αναφερόμενο στη σκέψη 2 από 20.1.1956 β.δ., που εκδόθηκε κατ’ επίκληση
των άρθρων 1, 3 και 9 του από 17.7.1923 ν.δ., εγκρίθηκε το ρυμοτομικό
σχέδιο Νέας Πεντέλης Αττικής και καθορίσθηκαν οι όροι και περιορισμοί
δόμησης των οικοπέδων αυτού. Στο τοπογραφικό διάγραμμα της ρυμοτομικής
μελέτης κλ. 1:2000 που εγκρίθηκε με το ανωτέρω β.δ., προβλέφθηκαν,
παράλληλα προς το Ο.Τ. 129 το οποίο αποτελεί το τελευταίο Ο.Τ. στο
συγκεκριμένο σημείο σε σχέση με το όριο του σχεδίου, κοινόχρηστος χώρος
(νησίδα) και οδός (νυν οδός Αίνου). Στην έκταση αυτή, η οποία σύμφωνα με το
σχέδιο ρυμοτομείται και περαιτέρω ορίζεται ως νησίδα πρασίνου, δεν
αποτυπώνονται κτίσματα υφιστάμενα κατά τον χρόνο έγκρισης του σχεδίου,
εν αντιθέσει με τα λοιπά Ο.Τ., ιδίως τα ευρισκόμενα στο κέντρο του οικισμού,
στα οποία αποτυπώνονται διάφορα κτίσματα (βλ. υπόμνημα διαγράμματος:
οικίες εκ λιθοδομής, οικίες ξύλινες επί λίθινης βάσεως, οικίες με βεράντα,
βάσεις λίθινες και οικίες ημιτελείς ή με θεμέλια). Με το 25059/2.4.1957
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίλαου Ν. Βλαβιανού
μεταβιβάσθηκε από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης στην
Ιωάννα συζ. Πέτρου Λαθούρη, «[…] εν τεμάχιον αγρού κειμένου κατά την θέσιν
“Προφήτης Ηλίας” Πεντέλης […] εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών … (1.210)
εμφαινόμενον εις το Θ΄ τετράγωνο εις το από 18 Μαρτίου 1957 απόσπασμα
του Γενικού σχεδιαγράμματος του τοπογράφου Γρηγορίου Καμπούρογλου, όπερ
υπογραφέν […] προσαρτάται ώδε, συνορευόμενον ανατολικώς με ιδιοκτησίαν
ιδίας πωλητρίας επί πλευράς μέτρων οκτώ (8), δυτικώς με αγροτικήν οδόν επί
προσώπου μέτρων δέκα επτά και 20/00 (17.20/00), αρκτικώς με αγροτικήν
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οδόν επί προσώπου μέτρων ενενήκοντα τριών (93) και μεσημβρινώς με
αγροτική οδόν επί προσώπου μέτρων ενενήκοντα επτά και 50/00 (97.50/00),
περιελθόν αυτή εκ χρησικτησίας τακτικής και εκτάκτου […]». Στο ανωτέρω
διάγραμμα του τοπογράφου Γρ. Καμπούρογλου, που φέρει ημερομηνία
18.3.1957 αποτυπώνεται έκταση σε τετράπλευρο σχήμα, υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔ
με πλευρές ΑΒ 93 μ., ΒΓ 8 μ., ΓΔ 97,50 μ., ΔΑ 17,20 μ. και με την ένδειξη
«ΛΑΘΟΥΡΗΣ», χωρίς ωστόσο να προκύπτει η θέση της έκτασης αυτής σε
σχέση με το ρυμοτομικό σχέδιο Νέας Πεντέλης, το οποίο, όπως
προαναφέρθηκε, είχε ήδη εγκριθεί κατά τον χρόνο σύνταξης του ανωτέρω
συμβολαίου. Στη συνέχεια, με το 22949/1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου
Κρωπίας Νίκης συζ. Ηλία Τσιρογιάννη, η Ιωάννα Λαθούρη μεταβίβασε δια
πληρεξουσίου στους Ηλία, Δημήτριο, Ανδριάνα και Νικόλαο Σιάνη (νυν
παρεμβαίνοντες), εξ αδιαιρέτου, «[…] ένα (1) αγροτεμάχιο κείμενο στη θέση
“ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητος Νέας
Πεντέλης Αττικής […] εκτός σχεδίου της πόλεως Πεντέλης και έναντι του Ο.Τ.
129 του εγκεκριμένου σχεδίου και επί της οδού Αίνου, μη άρτιο και μη
οικοδομήσιμο, μετά της επ’ αυτού παλαιάς ισογείου οικίας, έκτασης τούτου
κατά τον τίτλο κτήσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων δέκα
(1.210,00), σήμερα δε κατά νεωτέρα και ακριβή καταμέτρηση ευρέθη να έχει
έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια τριακόσια τριάντα εφτά και 0,68 (1.337,68),
η δε επ’ αυτού οικία επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα (70), όπως
εμφαίνεται σήμερα τούτο (αγροτεμάχιο) περιμετρικά με τα κεφαλαία
αλφαβητικά γράμματα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α) στο από Νοεμβρίου 1996
τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Αγγελικής Σαρκούλα, στο
οποίο απεικονίζεται εν κατόψει και η επ’ αυτού ισόγειος οικία, με την απ’
αυτού δήλωση του Ν. 651/1977 ότι το ως άνω αγροτεμάχιο βρίσκεται στη Νέα
Πεντέλη Αττικής στην οδό Αίνου, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και
εκτός οικισμού και δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο […] και συνορεύεται
κατά το προσαρτώμενο ώδε σχεδιάγραμμα ως εξής: ΒΟΡΕΙΑ επί πλευράς (Β-Γ)
μήκους μέτρων ενενήντα τριών (93,00) με ιδιοκτησίες αγνώστων, ΝΟΤΙΑ επί
τεθλασμένης προσόψεως (Θ-Η-Ζ-Ε-Δ) μήκους μέτρων είκοσι τριών (23,00) συν
εφτά (7,00) συν είκοσι εννιά (29,00) συν τριάντα εννιά (39,00) με την οδό
Αίνου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς (Γ-Δ) μήκους οκτώ μέτρων (8,00) με
κοινόχρηστο πράσινο και ΔΥΤΙΚΑ επί τεθλασμένης πλευράς (Β-Α-Θ) μήκους
μέτρων δέκα εφτά και 0,20 (17,20) συν πέντε (5,00) με αγροτικό δρόμο κατά
δήλωση του πληρεξουσίου της πωλήτριας. Περιήλθε δε στην πωλήτρια το μεν
αγροτεμάχιο με αγορά από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης,
δυνάμει του υπ’ αριθμόν 25.059/2.4.1957 συμβολαίου του συμβολαιογράφου
Αμαρουσίου [Αθηνών] Χαρίλαου Νικολάου Βλαβιανού, νόμιμα
μεταγεγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου
στον τόμο ΚΓ΄ και με αύξοντα αριθμό 329, η δε επ’ αυτού παλαιά ισόγειος
οικία ανηγέρθη με δικές της δαπάνες κατά το έτος 1957 […] η πωλήτρια
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εγγυάται ότι το ακίνητο που πωλεί σήμερα με το παρόν συμβόλαιο είναι
απαλλαγμένο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, εκνίκηση τρίτου,
κατάσχεση, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, δουλεία, εκτός από ρυμοτομία γιατί
βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, απαλλοτρίωση και αποζημίωση από τους
περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του Αγροτικού και του Δασικού Κώδικα […]
Ακόμα οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ότι αν το παραπάνω ακίνητο ενταχθεί
στο σχέδιο, κάθε φόρος, τέλος ή εισφορά που θα βεβαιωθεί για την ένταξή
του, θα πληρωθεί από τους αγοραστές […]». Μεταγενεστέρως, η Κοινότητα
Νέας Πεντέλης, με το 2145/6.12.2000 έγγραφό της προς την Πολεοδομία
Ανατολικής Αθήνας, ζήτησε τη σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημίωσης
λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών που βρίσκονται έναντι του Ο.Τ. 129 στην οδό
Αίνου, σημειώνοντας ότι η οδός αυτή είναι οριακός δρόμος της Κοινότητας
και είναι απαραίτητη η διάνοιξή της για την καλύτερη προστασία της
περιοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, οι κατά τα ανωτέρω
συνιδιοκτήτες του μεταβιβασθέντος αγροτεμαχίου και νυν παρεμβαίνοντες, με
την από 5.11.2001 αίτησή τους προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ισχυρίσθηκαν ότι έχουν
στη συνιδιοκτησία τους επί της οδού Αίνου 9 στην Ν. Πεντέλη έκταση
συνολικής επιφανείας 1.429,11 τ.μ., η οποία αποτυπώνεται σε τοπογραφικό
διάγραμμα του πολ. μηχανικού Α. Γρίβα, ότι σε τμήμα του ανωτέρω ακινήτου
εμβαδού 1.315,89 τ.μ. επιβλήθηκε ρυμοτομική απαλλοτρίωση με τον
χαρακτηρισμό του, με το από 20.1.1956 β.δ., ως οδού και κοινοχρήστου χώρου
και ότι από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης παρήλθαν 45 έτη χωρίς αυτή να
συντελεστεί, ζήτησαν δε την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε, κατά
τους ισχυρισμούς τους, στο ακίνητο. Ακολούθως, κατά της σιωπηρής
απόρριψης της παραπάνω αίτησής τους οι παρεμβαίνοντες άσκησαν προσφυγή
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Με την 10626/2004 απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης,
κριθέντος ότι η επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση σε τμήμα του
ακινήτου των προσφευγόντων διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο χωρίς να
συντελεσθεί, αναπέμφθηκε δε η υπόθεση στη Διοίκηση, «… προκειμένου να
ερευνηθεί, αφού προηγουμένως οι προσφεύγοντες προσκομίσουν τους τίτλους
ιδιοκτησίας, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα αυτής, αν με το
προαναφερθέν ρυμοτομικό διάταγμα έχει απαλλοτριωθεί το ακίνητό τους …
και ακολούθως να κριθεί, εν όψει και της διατάξεως του άρθρου 28 του ν.
1337/1983, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρσεως της απαλλοτριώσεως, σε
καταφατική δε περίπτωση να αρθεί η απαλλοτρίωση, τροποποιουμένου
αντιστοίχως του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου …». Στην ανωτέρω απόφαση
του Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν προσδιορίζεται το εμβαδόν της έκτασης
του ακινήτου η οποία έγινε δεκτό ότι ρυμοτομήθηκε με το από 20.1.1956 β.δ.,
διότι σε αυτήν απλώς αναφέρεται ότι με το ανωτέρω β.δ. «ρυμοτομήθηκε
τμήμα της συνιδιοκτησίας των προσφευγόντων», χωρίς να προσδιορίζεται το
εμβαδόν του. Μετά τη δημοσίευση της 10626/2004 απόφασης του Διοικητικού
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Πρωτοδικείου Αθηνών οι νυν παρεμβαίνοντες υπέβαλαν στο Τμήμα
Παραδοσιακών Οικισμών της ΔΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τις από 4.4.2005 (αριθμ.
πρωτ. 1148/4.4.2005) και από Μάρτιο 2005 (αρ. πρωτ. 1098/29.5.2005)
αιτήσεις με τις οποίες ζήτησαν την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της
περιοχής σε συμμόρφωση με την παραπάνω απόφαση, την άρση της
απαλλοτρίωσης που είχε επιβληθεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας τους επιφανείας
1315,89 τ.μ. (βλ. την ως άνω αίτηση με αρ. 1098/29.5.2005) και την ένταξη
της ιδιοκτησίας αυτής σε οικοδομικό τετράγωνο, το δε Τμήμα Παραδοσιακών
Οικισμών, με το 14350/12.5.2005 έγγραφό του, ζήτησε από την Κοινότητα
Νέας Πεντέλης να διατυπώσει τις απόψεις της επί των προτάσεων που είχαν
υποβάλει οι αιτούντες, αφού λάβει υπόψη τις κυκλοφοριακές και λοιπές
ανάγκες της περιοχής, καθώς επίσης και την υποχρεωτική εισφορά σε γη, και
στη συνέχεια να τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται στο ν.δ. της
17.7.1923. Επίσης, οι παρεμβαίνοντες υπέβαλαν στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., πλην
άλλων, και το 8421/746/05/28.7.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας
του Τομέα Ανατολικής Αθήνας, με το οποίο, ύστερα από αίτηση του πολ.
μηχανικού Αν. Γρίβα, θεωρήθηκαν οι ρυμοτομικές γραμμές στο
προαναφερόμενο Ο.Τ. 129 επί τοπογραφικού διαγράμματος Μαΐου 2005 (κλ.
1:500) που συνετάγη από τον ίδιο πολ. μηχανικό. Στο τοπογραφικό αυτό
διάγραμμα αποτυπώνονται με την ένδειξη «Ε» δύο συνεχόμενες εκτάσεις, η
μεν πρώτη εμβαδού 1.315,89 τ.μ. εντός σχεδίου που καταλαμβάνει στο σημείο
αυτό την οδό Αίνου και όλη σχεδόν την προβλεπόμενη κοινόχρηστη νησίδα και
η δεύτερη εκτός σχεδίου εμβαδού 113,22 τ.μ., συνεχόμενη με την πρώτη,
δηλαδή έκταση συνολικά επιφανείας 1429,11 τ.μ. Εξάλλου, στην τεχνική
έκθεση (Σεπτεμβρίου 2005) του ίδιου πολ. μηχανικού αναφέρεται, μεταξύ
άλλων, ότι οι παρεμβαίνοντες είναι ιδιοκτήτες ενός οικοπέδου συνολικού
εμβαδού 1.429,11 τ.μ., επί της οδού Αίνου, έναντι του Ο.Τ. 129, ότι εντός του
οικοπέδου υπάρχει από το έτος 1953 διώροφη οικοδομή επιφανείας 127,38
τ.μ., ότι σε τμήμα του παραπάνω οικοπέδου εμβαδού 1.315,89 τ.μ. επιβλήθηκε
ρυμοτομική απαλλοτρίωση με τον καθορισμό του ως οδού και κοινοχρήστου
χώρου και ότι μετά την έκδοση της 10626/2004 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών είναι δυνατή, εφόσον η Κοινότητα Ν. Πεντέλης δεν
απάντησε, η τροποποίηση του σχεδίου για άρση της απαλλοτρίωσης. Η
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΔΠΣ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την από
9.10.2006 εισήγησή της προς το ΚΣΧΟΠ, παρέθεσε στο ιστορικό το νομικό και
πραγματικό καθεστώς του προαναφερθέντος ακινήτου που περιέγραψε ο πολ.
μηχανικός Αν. Γρίβας στην τεχνική έκθεση με βάση μόνον το 22949/22.1.1997
συμβόλαιο, με την εξαίρεση του κτίσματος εντός του ακινήτου για το οποίο
αναφέρει ότι «… υπάρχει από το έτος 1953 οικοδομή επιφανείας Ε=70,00 τ.μ.
…», και πρότεινε την τροποποίηση του σχεδίου και την άρση της
απαλλοτρίωσης, διευκρινίζοντας ότι η εισήγηση δεν αφορά το εκτός σχεδίου
τμήμα της έκτασης. Σύμφωνα με την ίδια εισήγηση το ακίνητο «βρίσκεται
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εκτός δασικής περιοχής, σύμφωνα και με το αντίγραφο του προσωρινού
κτηματικού χάρτη ... της περιοχής Νέας Πεντέλης» και εμπίπτει και στις
ρυθμίσεις του από 26.8.1988 π.δ. «Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους
Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών» (Δ΄755). Το Κεντρικό Συμβούλιο
(ΚΣΧΟΠ), με την 189/18.10.2006 πράξη του (συνεδρίαση 26η), ανέβαλε τη
λήψη απόφασης επί του ζητήματος της τροποποίησης του ρυμοτομικού
σχεδίου, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα διατήρησης σταθερού
πλάτους των περιμετρικών οδών. Επακολούθησε η από 3.11.2006 εισήγηση
της ΔΠΣ με την οποία υποβλήθηκε νέα πρόταση τροποποίησης του
ρυμοτομικού σχεδίου, το δε ΚΣΧΟΠ με την 202/8.11.2006 πράξη του
(συνεδρίαση 30ή), γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού
σχεδίου Πεντέλης με προεδρικό διάταγμα. Παράλληλα, ύστερα από αίτηση
των παρεμβαινόντων, το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 2 του ν. 3068/2002
του Σ.τ.Ε. με το 29/31.5.2007 πρακτικό του διαπίστωσε αδικαιολόγητη
παράλειψη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να συμμορφωθεί προς την προαναφερθείσα
10626/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έταξε
προθεσμία ενός τριμήνου για τη συμμόρφωση. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε η
από 7.9.2007 εισήγηση της ΔΠΣ προς το Κεντρικό ΣΧΟΠ, στην οποία
εκτίθεται, μεταξύ άλλων, ότι «πρόκειται για περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού
κάλλους», υπαγόμενη στο καθεστώς προστασίας του από 26.8.1988 π.δ.
(Δ΄755), το δε ΚΣΧΟΠ γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου στην
περιοχή έναντι του Ο.Τ. 129 και της άρσης της απαλλοτρίωσης του ακινήτου
των παρεμβαινόντων, με τη δημιουργία νέου Ο.Τ. 129β, και υπέρ της επιβολής
εις βάρος του εν λόγω ακινήτου εισφοράς σε γη με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 3212/2003, προσδιόρισε δε την εισφορά αυτή, ενόψει του
εμβαδού του ακινήτου τούτου, σε 314,78 τ.μ. Επίσης, το ΚΣΧΟΠ γνωμοδότησε
υπέρ του χαρακτηρισμού της επιφανείας, που αντιστοιχεί στην εισφορά σε γη,
ως κοινοχρήστου χώρου για την διάνοιξη της περιμετρικής οδού Αίνου με
σταθερό πλάτος 7,50 μ. και τη δημιουργία περιμετρικής οδού βόρεια του Ο.Τ.
129β με πλάτος 3,00 μ. και αποφάσισε την προώθηση του θέματος στην
Κοινότητα Νέας Πεντέλης προς τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Το Δημοτικό
Συμβούλιο Νέας Πεντέλης με την 123/2007 απόφασή του αποφάσισε την
ανάρτηση της ανωτέρω πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και
την κοινοποίηση στους όμορους ιδιοκτήτες. Ακολούθως, διαβιβάσθηκε στη
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πεντέλης, όμως, το Τμήμα
Διαταγμάτων της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
διατύπωσε τη γνώμη ότι το σχέδιο διατάγματος δεν προτείνεται νομίμως,
καθώς ούτε τα όργανα της Κοινότητας Πεντέλης ούτε της αρμόδιας για την
τροποποίηση του σχεδίου κρατικής Διοίκησης εξέφεραν κρίση για την
αναγκαιότητα και τη δυνατότητα επανεπιβολής του ρυμοτομικού βάρους.
Κατόπιν τούτου, απεστάλη το 31665/15.7.2008 έγγραφο του Τμήματος
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Παραδοσιακών Οικισμών προς τη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του
ΥΠΕΧΩΔΕ, στο οποίο εκτίθεται ότι από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας προς το
ΚΣΧΟΠ προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη οι ανωτέρω παράμετροι, ότι στοιχεία
οικονομικής διαχείρισης που τεκμηριώνουν την αδυναμία άρσης και
επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οφείλει να παράσχει ο Δήμος ή
η Κοινότητα και ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαβιβάσθηκαν στοιχεία
για το θέμα αυτό παρά την περί τούτου σχετική υπόμνηση. Κατόπιν τούτων, το
σχέδιο διατάγματος έτυχε επεξεργασίας από το Σ.τ.Ε. το οποίο με το
293/2008 πρακτικό του δέχθηκε ότι η επιχειρούμενη τροποποίηση του σχεδίου,
με επανεπιβολή σε τμήμα του ακινήτου ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και
μετατροπή του υπόλοιπου τμήματος σε οικοδομήσιμο χώρο, κατ’ εκτίμηση των
πολεοδομικών αναγκών και κατόπιν υπολογισμού της οφειλόμενης εισφοράς σε
γη είναι νόμιμη. Επακολούθησε η έκδοση του προσβαλλομένου, εν προκειμένω,
από 5.3.2009 π.δ. (ΑΑΠ 117/19.3.2009), με το οποίο τροποποιήθηκε το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας Ν. Πεντέλης του Ν. Αττικής,
σε συμμόρφωση προς την 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη 2. Τέλος, με την απόφαση 133/2011
του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002 του Σ.τ.Ε. έγινε
δεκτό ότι μετά την έκδοση του ανωτέρω διατάγματος η Διοίκηση έχει, κατ’
αρχήν, συμμορφωθεί προς την 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών.
12. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η Διοίκηση με το
προσβαλλόμενο π.δ. δεν συμμορφώθηκε προς την 10626/2004 απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά εντελώς παράνομα και κατά
παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος προέβη σε κατάργηση
κοινοχρήστων χώρων και επεξέτεινε το εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Νέας
Πεντέλης προς όφελος των παρεμβαινόντων, ότι η Διοίκηση στην προκειμένη
περίπτωση δεν έλαβε υπόψη την ανάγκη διατήρησης σταθερού πλάτους της
περιμετρικής οδού Αίνου, αφού μείωσε το πλάτος της οδού αυθαίρετα και
χωρίς πολεοδομικά κριτήρια λαμβανομένου προσέτι υπόψη ότι η οδός αυτή
ευρίσκεται σε επαφή με δασική έκταση η οποία καταστράφηκε από πυρκαγιά
προ διετίας και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ότι η Διοίκηση κατήργησε
αυθαίρετα το προκήπιο προς την οδό Αίνου, μείωσε το πλάτος της οδού
αυτής, κατήργησε νησίδα πρασίνου και δημιούργησε περιμετρική οδό πλάτους
3 μέτρων εντός δημόσιας δασικής και αναδασωτέας έκτασης, ότι κατά
παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 και 12 του ν. 1337/1983 και του
άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος επεκτείνεται το σχέδιο πόλεως του Δήμου
Νέας Πεντέλης, δεδομένου ότι από τους τίτλους ιδιοκτησίας των
παρεμβαινόντων προκύπτει ότι το ακίνητό τους κείται εκτός του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου του αιτούντος Δήμου, ότι η Διοίκηση δεν εφήρμοσε ποτέ
τον αόριστο τίτλο της ιδιοκτησίας της δικαιοπαρόχου των παρεμβαινόντων
και τον δικό τους τίτλο, η οποία μάλιστα αυξήθηκε με την πάροδο των ετών
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από 1.210 τ.μ. σε 1.337,68 τ.μ., αλλά στηρίχθηκε αποκλειστικά και
αναιτιολόγητα σε αυθαίρετες απεικονίσεις του τίτλου που έγιναν από ιδιώτες,
ότι ακόμη και υπό την εκδοχή ότι ένα μικρό τμήμα του ακινήτου των
παρεμβαινόντων είχε ρυμοτομηθεί με το από 20.1.1956 β.δ, η Διοίκηση όφειλε
να ανακαλέσει την απαλλοτρίωση μόνον ως προς το τμήμα αυτό και ότι, εν
όψει όλων των ανωτέρω, το προσβαλλόμενο διάταγμα είναι μη νόμιμο και
αναιτιολόγητο ως προς τις προϋποθέσεις άρσης της απαλλοτρίωσης και την
επιβολή των συγκεκριμένων πολεοδομικών ρυθμίσεων. Αντιθέτως, προς τα
ανωτέρω, οι παρεμβαίνοντες ισχυρίζονται ότι η θέση και η έκταση της
ιδιοκτησίας τους προκύπτει από το 22949/1997 συμβόλαιο, ότι το ακίνητό
τους ευρίσκεται εντός του σχεδίου Ν. Πεντέλης και εντός του Γ.Π.Σ. που
εγκρίθηκε με την 18709/28.4.2005 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ΄531), ότι
εξετάσθηκε από τη Διοίκηση η δυνατότητα άρσης της απαλλοτρίωσης, ότι η
Κοινότητα Ν. Πεντέλης δεν απάντησε στα έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ότι η
έκταση δεν έχει δασικό χαρακτήρα και ότι από τις εισηγήσεις της ΔΠΣ προς
το ΚΣΧΟΠ προκύπτουν οι λόγοι που επέβαλαν την τροποποίηση του σχεδίου.
Εξάλλου, η Διοίκηση στο 43329/22.10.2009 έγγραφό της προς το Συμβούλιο
της Επικρατείας εκθέτει, μεταξύ άλλων, ότι το προσβαλλόμενο διάταγμα
ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του νόμου (άρθρα 152 παρ. 1, 2 και 6,
160 παρ. 1 και 2 του Κ.Β.Π.Ν., άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 2508/1997), ότι το π.δ.
εκδόθηκε μετά από εισηγήσεις της Υπηρεσίας προς το ΚΣΧΟΠ στις οποίες
περιγράφεται αναλυτικά η επίδικη ρύθμιση, ότι το διάταγμα εναρμονίζεται με
τα κριθέντα με την 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών και ότι οι ισχυρισμοί που προβάλλονται για τη μείωση του πλάτους
της οδού, την κατάργηση της νησίδας, την κατάργηση του προκηπίου κ.λπ.
πλήττουν την ανέλεγκτη ακυρωτικά ουσιαστική και τεχνική κρίση της
Διοίκησης.
13. Επειδή, με το προσβαλλόμενο διάταγμα καταργείται κοινόχρηστος χώρος και
δημιουργείται νέο Ο.Τ. 129β στο ρυμοτομικό σχέδιο του αιτούντος Δήμου με
τα στοιχεία 1-18-14-15-16-21-20-22-13-1, το οποίο κείται μεταξύ του ακραίου
Ο.Τ. 129 και του ορίου του ρυμοτομικού σχεδίου. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω
Ο.Τ. 129β έχει επίμηκες σχήμα και καταλαμβάνει τμήμα κοινοχρήστου χώρου
καθώς και τμήμα της οδού, όπως δε προκύπτει από το σχετικό διάγραμμα που
θεωρήθηκε από το ΚΣΧΟΠ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το εν λόγω Ο.Τ.
ρυμοτομεί υφιστάμενο κτίσμα επί της πλευράς 21-20-22. Στο αυτό
τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπώνεται με την ένδειξη «Ε» η αρχική ιδιοκτησία
των παρεμβαινόντων εμβαδού 1337,68 τ.μ., τμήμα της οποίας (2-12-11-2)
εμβαδού 113,22 τ.μ. απεικονίζεται ως εκτός σχεδίου έκταση. Εντούτοις, από
τα προαναφερθέντα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η δικαιοπάροχος των
παρεμβαινόντων φέρεται να απέκτησε με το 25059/2.4.1957 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίλαου Ν. Βλαβιανού, ήτοι περισσότερο από 14
μήνες μετά την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Πεντέλης με το από
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20.1.1956 β.δ., ένα αγροτεμάχιο στη θέση “Προφήτης Ηλίας” Πεντέλης
εμβαδού 1.210 τ.μ. Στο διάγραμμα του τοπογράφου Γρ. Καμπούρογλου με
ημερομηνία 18.3.1957, στο οποίο παραπέμπει το ανωτέρω συμβόλαιο, το
ανωτέρω ακίνητο αποτυπώνεται με τετράπλευρο επίμηκες σχήμα, υπό τα
στοιχεία ΑΒΓΔ, διαστάσεων επί πλευράς ΑΒ 93 μ., ΒΓ 8 μ., ΓΔ 97,50 μ. και ΔΑ
17,20 μ., η δε θέση του καθόλου δεν συσχετίζεται με το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο Πεντέλης, αναφερόμενο μάλιστα στο σχετικό συμβόλαιο ως
«αγροτεμάχιο», ήτοι ως έκταση εκτός σχεδίου και όχι ως οικόπεδο εντός Ο.Τ.,
δηλαδή έκταση εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (άρθρο 3 παρ. 1, 2
και 3 ΓΟΚ 1955). Στη συνέχεια, το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στους
παρεμβαίνοντες, με το 22949/1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Νίκης
συζ. Ηλία Τσιρογιάννη, στο οποίο αναφέρεται ρητώς ότι το εν λόγω
αγροτεμάχιο, μετά της επ’ αυτού παλαιάς ισογείου οικίας, κείται έναντι του
Ο.Τ. 129 του εγκεκριμένου σχεδίου και επί της οδού Αίνου, βρίσκεται, όμως,
εκτός σχεδίου της πόλεως Πεντέλης, έχει δε εμβαδόν 1.337,68 τ.μ. και
εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α) στο από
Νοεμβρίου 1996 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Αγγελικής
Σαρκούλα. Στο τελευταίο αυτό τοπογραφικό διάγραμμα το ακίνητο
αποτυπώνεται έναντι του Ο.Τ. 129 του ρυμοτομικού σχεδίου χωρίς, επίσης, να
αποτυπώνονται το όριο του σχεδίου και τυχόν υφιστάμενες μετά το Ο.Τ. 129
ρυμοτομικές γραμμές. Ομοίως, σε αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος
Ιουλίου 1985 (Δ.Ε. 60/85), το οποίο προσκόμισαν οι παρεμβαίνοντες,
αποτυπώνεται το Ο.Τ. 129 και έναντι αυτού περίγραμμα κτίσματος, χωρίς
άλλες ενδείξεις ως προς τις υφιστάμενες ρυμοτομικές γραμμές ή την
ιδιοκτησία των παρεμβαινόντων. Εξάλλου, κατά τα προεκτεθέντα, η
Κοινότητα Νέας Πεντέλης, με το 2145/6.12.2000 έγγραφό της προς την
Πολεοδομία Ανατολικής Αθήνας, ζήτησε τη σύνταξη πράξης αναλογισμού
αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών που βρίσκονται έναντι του Ο.Τ.
129 στην οδό Αίνου, σημειώνοντας ότι η οδός αυτή είναι οριακός δρόμος της
Κοινότητας και είναι απαραίτητη η διάνοιξή της, όπως δε προκύπτει από το
τοπογραφικό διάγραμμα (Νοεμβρίου 2000) του Μ. Μακρή, που συνετάγη για
την έκδοση πράξης αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και το οποίο
προσαρτάται στο 16139/1479/2001/17.9.2001 έγγραφο της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας του Τομέα Ανατολικής Αθήνας προς την 3η παρεμβαίνουσα, στον
κτηματολογικό πίνακα του διαγράμματος αποτυπώνεται «ιδιοκτησία Σιάνη
Ηλία» με στοιχεία 11-12-13-14-11 η οποία αντιστοιχεί, ως προς το σχήμα, στο
ακίνητο που είχε περιέλθει αρχικώς στη δικαιοπάροχο των παρεμβαινόντων,
και το οποίο, στη νότια θέση, διαφέρει ως προς το σχήμα και το εμβαδόν με το
ακίνητο που περιγράφεται στο τίτλο κτήσεως των παρεμβαινόντων του έτους
1997. Αντιθέτως προς τα όσα προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα, οι
παρεμβαίνοντες με την από 5.11.2001 αίτηση προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ισχυρίσθηκαν ότι δυνάμει του τίτλου κτήσεως του έτους 1997 έχουν στη
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συνιδιοκτησία τους έκταση μεγαλύτερη εκείνης της δικαιοπαρόχου των,
συνολικής επιφανείας 1.429,11 τ.μ., η οποία αποτυπώνεται σε τοπογραφικό
διάγραμμα του πολ. μηχανικού Α. Γρίβα και ότι σε τμήμα του ανωτέρω
ακινήτου εμβαδού 1.315,89 τ.μ. έχει επιβληθεί ρυμοτομική απαλλοτρίωση με
τον χαρακτηρισμό του ως οδού και κοινοχρήστου χώρου δυνάμει του από
20.1.1956 β.δ. Στη συνέχεια, με την 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει την
επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση σε τμήμα του ακινήτου των
παρεμβαινόντων και η υπόθεση αναπέμφθηκε στη Διοίκηση για να ερευνηθεί,
αν με το από 20.1.1956 β.δ. έχει απαλλοτριωθεί το ακίνητό τους και να κριθεί
ακολούθως, εν όψει και των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 1337/1983, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρσης της απαλλοτρίωσης, σε καταφατική δε
περίπτωση να αρθεί η απαλλοτρίωση. Εξάλλου, με βάση τα στοιχεία που έχουν
διαβιβασθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν προκύπτει αν η ΔΠΣ ή άλλο
διοικητικό όργανο ερεύνησε, μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών και την υποβολή αίτησης για την άρση της
απαλλοτρίωσης, την ακριβή θέση και το εμβαδόν του ακινήτου των
παρεμβαινόντων, με δεδομένο, αφενός, ότι, κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη
11, στην 10626/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δεν
προσδιορίζεται το εμβαδόν της έκτασης που είχε ρυμοτομηθεί με το από
20.1.1956 β.δ. και, αφετέρου, ότι το ανωτέρω δικαστήριο έκρινε ότι η
Διοίκηση οφείλει να ερευνήσει, κατ’ αρχάς, αν είχε απαλλοτριωθεί η
ιδιοκτησία των προσφευγόντων-παρεμβαινόντων, στη συνέχεια να εξετάσει αν
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 28 του ν. 1337/1983 και ακολούθως να κρίνει
αν πρέπει να προβεί σε άρση της απαλλοτρίωσης. Περαιτέρω, στις σχετικές
εισηγήσεις της ΔΠΣ προς το ΚΣΧΟΠ δεν περιγράφονται οι πολεοδομικές
ανάγκες της περιοχής και η αναγκαιότητα διατήρησης ή μη του κοινόχρηστου
χαρακτήρα της έκτασης που αποχαρακτηρίσθηκε, για την οποία, μάλιστα,
λόγω της θέσης της επίμαχης τροποποίησης στο ακραίο όριο του σχεδίου,
έπρεπε να συνεκτιμηθούν επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν
έγγραφο της Κοινότητας Νέας Πεντέλης, ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται ως
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ότι γειτνιάζει με δασικές εκτάσεις και ότι είναι
αναγκαία η διατήρηση και διάνοιξη της προβλεπόμενης στο όριο του σχεδίου
περιμετρικής οδού για την προστασία του οικισμού από πυρκαγιά στις
ανωτέρω γειτνιάζουσες δασικές εκτάσεις. Εξάλλου, όπως εκτέθηκε στη σκέψη
9, μετά την έκδοση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου με την οποία
ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άρση ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, η Διοίκηση, επανερχομένη επί του
θέματος, διατηρεί πάντοτε τη δυνατότητα, επικαλούμενη αποφάσεις των
πολιτικών δικαστηρίων ή άλλα στοιχεία, που δεν είχαν, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, τεθεί υπ’ όψιν του διοικητικού δικαστηρίου, να αρνηθεί εν όλω ή εν
μέρει την άρση της απαλλοτρίωσης εάν αποδείξει, ή αν κρίνει τεκμηριωμένα,
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ότι ο επιτυχών την έκδοση της δικαστικής απόφασης δεν έχει εμπράγματο
δικαίωμα στο επίμαχο ακίνητο ή έχει μεν εμπράγματο δικαίωμα, σε ακίνητο
όμως μικρότερης επιφανείας. Από τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν προκύπτει
ότι η Διοίκηση, συμμορφούμενη προς την προαναφερθείσα απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ερεύνησε με βάση τους τίτλους
ιδιοκτησίας, το διάγραμμα του σχεδίου και τα λοιπά έγγραφα του φακέλου
(πράξεις αναλογισμού κ.ά.), τη θέση και το εμβαδόν του ακινήτου των
παρεμβαινόντων σε σχέση με την έκταση που ρυμοτομήθηκε με το από
20.1.1956 β.δ. Ομοίως, δεν προκύπτει ότι τα όργανα της Διοίκησης εξέτασαν,
πριν από την έκδοση του προσβαλλομένου διατάγματος, τις κατευθύνσεις του
Γ.Π.Σ. του αιτούντος Δήμου και την αναγκαιότητα επανεπιβολής ή μη της
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τις πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής, υπό
την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα της έρευνας ως προς τη θέση του
επίμαχου ακινήτου θα καθιστούσε αναγκαία την άρση της απαλλοτρίωσης. Με
τα δεδομένα αυτά, όπως βασίμως προβάλλεται, το προσβαλλόμενο διάταγμα
δεν αιτιολογείται επαρκώς ως προς τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων
για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με άρση της επίμαχης
απαλλοτρίωσης και μείωση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ν.
Πεντέλης (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3908/2007 7μ., 5358/1995 κ.ά.), απορριπτομένων των
περί του αντιθέτου ισχυρισμών των παρεμβαινόντων και της Διοίκησης, για
τον λόγο δε αυτόν πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί
το προσβαλλόμενο διάταγμα, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών
προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως.
14. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και
να απορριφθεί η παρέμβαση, εν όψει δε της συνταγματικής προστασίας της
ιδιοκτησίας και της υποχρέωσης της Διοίκησης να συμμορφωθεί προς την
10626/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η υπόθεση
πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου να κριθεί αιτιολογημένα αν,
και σε ποια έκταση, συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι νόμιμες
προϋποθέσεις άρσης της επίμαχης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και αν είναι
αναγκαία ή όχι η επανεπιβολή της.
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