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ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ- ΤΣΗΘΝ 

   
Πην Τπρηθφ ζήκεξα  19-4-2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Ρρίτη θαη ψξα 17:00 ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 
ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ηεο νδνχ (Καξαζσλνδξφκνπ 95), χζηεξα  
απφ  ηελ  κε  αξηζκφ  πξση. 7064 πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ πνπ επηδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε 
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010. 

Γηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν είθνζη εθηά (27)  κέιε 
παξαβξέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο είθνζη πέληε (25)  θαη νλνκαζηηθά νη: 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ                ΑΞΝΛΡΔΠ 
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ                 ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 
ΠΝΚΞΑΠΑΘΖΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ            ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ            
ΓΑΛΗΖΙ-ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ          
ΞΔΡΟΗΡΠΖ ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ      
ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛΑΠ 
ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ      
ΑΛΡΞΑ-ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 
ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ     
ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 
ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 
ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ   
ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 
ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 
ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 
ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 
ΘΑΚΑΟΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 
ΓΑΡΝΠ ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 
ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 
ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 
ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 
ΞΑΠΠΑΠ-ΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 
ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ  
ΔΗΟΖΛΖ ΘΑΡΠΑΟΝ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΤΣΗΘΝ 
ΡΑΓΑΟΖ ΘΥΠΡΝΙΑ   ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΤΣΗΘΝ  
ΒΑΘΝΛΓΗΝ-ΙΘΝΓΖ ΚΑΗΟΖ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ 
 
Πηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο. Δπίζεο παξίζηαηαη θαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο Θαξαγθνχλε 
Πππξηδνχια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
Αξ. απφθαζεο         119/2011 
 
ΘΔΚΑ 1Ν :Ιήςε απφθαζεο επί ηνπ κε αξηζκ. πξση. 9482/1-3-2011 εγγξάθνπ ηνπ ΞΔΘΑ, αθνξφλ ηελ 
δηαβίβαζε πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ ηέσο Γήκνπ Λ, ςπρηθνχ ζην 
Ν.Ρ 16, ιφγσ άξζεο απαιινηξίσζεο θαη ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο ζχκθσλα κε ην κε άξζξν 3 
ηνπ Λ.Γ ηεο 17-7-1923 
 
Ζ δ/λζε Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ ΞΔΘΑ κε ην κε αξηζκ. πξση. 9482/1-3-2011 έγγξαθν ην νπνίν 
έιαβε αξηζκ. πξση. εηζεξρνκελνπ 4682/15-3-2011 ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο Τπρηθνχ, καο δηαβίβαζε 
πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο  ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ ηέσο Γήκνπ Λ. Τπρηθνχ ζην Ν.Ρ 16 ιφγσ άξζεο 
απαιινηξίσζεο θαη ηελ ζπλεκκέλε ζ’ απηφ απφ 28-2-20411 εηζήγεζε καδί κε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Θ. 
ΠΣΝΞ. (ζπλεδξία 23 πξάμε ηεο 13-2-2011. 
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Πην παξαπάλσ αλαθεξζέλ έγγξαθν αλαθέξεηαη επίζεο ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ.Γ ηεο 17-7-1923, εληφο πξνζεζκίαο 45 εκεξψλ κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
νπνίαο ην ζέκα ζα πξνσζεζεί πξνο έγθξηζε κε Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 289/09 
απφθαζε ηνπ ΠΡΔ. 

Ρίζεηαη ππ’ φςε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην αθξηβέο ηζηνξηθφ ηεο ππνζέζεσο ην νπνίν έρεη 
σο αθνινχζσο: 
 Όπσο γλσξίδεηε ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ πξψελ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ θαη ελ κέζσ ηεο 
ηδηαίηεξα βεβαξεκέλεο πεξηνρήο ηνπ Φάξνπ Λένπ Τπρηθνχ πιεζίνλ ηνπ κεηψπνπ ηεο Ιεσθφξνπ 
Θεθηζίαο, επξίζθεηαη ην ΝΡ. 16 έθηαζεο, 7.790 ηκ ε νπνία παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ε κνλαδηθή αδφκεηε 
θαη θαηάθπηε θαηά βάζε απφ θηζηηθηέο. Ζ έθηαζε απηή απνηειεί πξαγκαηηθή φαζε γηα ηελ πεξηνρή, ε 
νπνία θαηά ηα ηειεπηαία έηε έρεη επηβαξπλζεί ηδηαίηεξα απφ ηελ ππθλή δφκεζε, απφ ηελ ρξήζε 
πνιενδνκηθνχ θέληξνπ θαη ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ρξήζεσλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ κε 
κεγάιε δηαξθή πξνζέιεπζε θαηά κήθνο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ιεσθφξνπ Θεθηζίαο. 

Ζ απμεκέλε ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ επηθάλεηαο γηα ηελ ηζνξξνπία ησλ ρξήζεσλ θαη ηε βηψζηκε 
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο είρε εγθαίξσο αλαγλσξηζζεί απφ ην Γήκν καο, ν νπνίνο θίλεζε ηε δηνηθεηηθή 
δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξψζεη ηελ επίκαρε έθηαζε σο θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ κε 
παξάπιεπξεο θνηλσθειείο ρξήζεηο. 

Ζ πεξηνρή ηνπ Λένπ Τπρηθνχ εληάρζεθε ζην ζρέδην πφιεσο ην έηνο 1929 κε ην ΞΓ 30-8-1929 
(ΦΔΘ Α΄ 325). 

Ρν έηνο 1988 ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 13580/277/87/1-3-1998 
απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ΦΔΘ Γ΄ 246) ηκήκα ηνπ ΝΡ 16 ραξαθηεξίζζεθε, απφ 
νηθνδνκήζηκνο ρψξνο, σο ρψξνο πξαζίλνπ. Θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 3 θαη 29 ΛΓ 17-71923), 
ν ραξαθηεξηζκφο κηαο έθηαζεο σο ρψξνπ πξαζίλνπ απνηειεί αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη επέρεη ζέζε 
θήξπμεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε εχινγν ρξφλν κε ηελ 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη ηελ απφθηεζε ηεο έθηαζεο. 

Πηε ζπλέρεηα θηλήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο απαιινηξίσζεο ηνπ σο άλσ ηκήκαηνο ηνπ Ν.Ρ 16. 
Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη δελ θαηαβιήζεθε ε θαζνξηζζείζα απνδεκίσζε εληφο 18 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 
ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ην εθεηείν Αζελψλ κε ηελ 9779/1991 απφθαζή ηνπ δηαπίζησζε ηε 
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο απηνδίθαηεο άξζεο ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο. Δμάιινπ, κε ηελ 
3770/1992 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αθπξψζεθε θαη ε πξάμε αλαινγηζκνχ ηεο 
απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ επεηδή παξαλφκσο εμαηξέζεθαλ απφ ηελ ππνρξέσζε αλαινγηζκνχ θαη 
απνδεκηψζεσο νη σθεινχκελνη παξφδηνη ηδηνθηεζίεο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Ν.Ρ  16 κε ζπλέπεηα λα 
επηξξηθζεί παξαλφκσο νιφθιεξν ην βάξνο ηεο απνδεκηψζεσο ζην Γήκν. 

Θαηφπηλ ηνχησλ, κε ηελ 26224/839/93/19-8-1993 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
(ΦΔΘ Γ΄΄ 1068), ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην Λ. Τπρηθνχ κε ηε κεηαηξνπή κέξνπο 
ηνπ Ν.Ρ 16 κε ζηνηρεία ΑΒΓΓΔΑ απφ ρψξν πξαζίλνπ ζε νηθνδνκήζηκν, επαλεπηβνιή δψλεο πξαζίλνπ 
πιάηνπο 20 κέηξσλ θαη δεκηνπξγία πεδφδξνκνπ πιάηνπο 5 κέηξσλ. Ζ απφθαζε φκσο απηή αθπξψζεθε 
θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πξψελ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ, κε ηελ 3927/1995 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
Δπηθξαηείαο, κε ηε ζθέςε φηη ελ φςεη ηεο δσηηθήο ζεκαζίαο ηνπ ρψξνπ ζα έπξεπε λα δηεξεπλεζεί εθ 
λένπ ε δπλαηφηεηα επηβνιήο απαιινηξίσζεο κε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ 
θαηαβνιή απνδεκηψζεσο. 

Νη ζπληδηνθηήηεο νηθνπέδνπ πνπ θαηαιακβάλεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ην επίκαρν Ν.Ρ 16 
πξνζέθπγαλ ζηηο 7-3-1997 ζην Γηθαζηήξην ηνπ Πηξακβνχξγνπ, ην νπνίν, εμέδσζε ηηο απφ15-2-2001 θαη 
27-6-2002 νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ. 

Κε ηηο απνθάζεηο απηέο εθξίζε φηη λαη κελ ε ξπκνηνκηθή απαιιηξίσζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
σο άλσ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ επεβιήζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ζπλάδνπλ θαη’ αξρήλ 
πξνο ηελ ΔΠΓΑ, πιελ φκσο ε επί καθξφλ δέζκεπζε ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ, δεκηνπξγεί βάζεη ηνπ πξψηνπ 
πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ εηο ηνπο ηδηνθηήηεο δηθαίσκα απνδεκηψζεσο, ε νπνία εθηηκήζεθε κάιηζηα ζην 
δηφινπ επθαηαθξφλεην πνζφ ησλ 3.920,000 €. Ρν πνζφ απηφ, θαηαβιήζεθε ζηνπο ηδηνθηήηεο, είλαη δε 
πξνθαλέο φηη ε δεκία ηνπο γηα ηελ απνζηέξεζε ηεο ρξήζεσο απνθαηαζηάζεθε θαη κάιηζηα κε πνζφ 
αζχλεζεο πςειφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ Πηξακβνχξγνπ, νη ηδηνθηήηεο 
πξνέβεζαλ ζε ζεηξά εμσδίθσλ πξνο ην ΞΔΣΥΓΔ, ηε Λνκαξρία θαη ην Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε, δεηψληαο, 
θαηά πξνθαλή παξεξκελεία ηεο σο άλσ απνθάζεσο, φρη κφλνλ ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηνπ αθηλήηνπ, 
αιιά θαη ηελ ζέζπηζε φξσλ δνκήζεσο θαη ρξήζεσλ γεο, φκσο αθξηβψο απηνί ίζρπαλ ην έηνο 1987, 
πξνθεηκέλνπ λα αλεγείξνπλ ηεξάζηην εκπνξηθφ θέληξν, δειαδή φρη κφλνλ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηελ 
ηδηνθηεζία θαηά ηνλ πξννξηζκφ ηεο, αιιά θαη λα αληιήζνπλ θαηαρξεζηηθψο πνιενδνκηθά νθέιε, πνπ δελ 
ζπλάδνπλ κε ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. 

Πεκεηψλνπκε εδψ φηη κε ζεηξά γεληθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, ε ρξήζε εκπνξηθψλ θέληξσλ 
θαη θαηαζηεκάησλ απαγνξεχηεθε ζην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ πξψελ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ, δειαδή ζην 
ηκήκα ηνπ Γήκνπ πνπ δελ έρεη πξφζσπν ζηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο θαη ελ πξνθεηκέλνπ ζηε 
Ιεσθφξν Θεθηζίαο. Γεδνκέλνπ δε φηη ην Ν.Ρ 16 δελ έρεη πξφζσπν επί ηεο Ιεσθφξνπ Θεθηζίαο, νη 
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εκπνξηθέο ρξήζεηο απαγνξεχζεθαλ πιήξσο θαη ηα αθίλεηα πξννξίζζεθαλ κφλνλ γηα θαηνηθίεο. Ζ αιιαγή 
απηή ησλ ρξήζεσλ γεο έγηλε άζρεηα απφ ηε δέζκεπζε ηνπ επίκαρνπ αθηλήηνπ, σο αθνινχζσο: 

Θαηά ην έηνο 1990, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ Ξξψελ Γήκν Λένπ Τπρηθνχ θαζεζηψο 
ρξήζεσλ γεο, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 13515/Ξ. 325/21-5-1990 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
(ΦΔΘ Γ΄ 294), Κε ην άξζξν 5 απηήο ηεο απφθαζεο ζεζκνζεηήζεθε φιε ε έθηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ζρεδίνπ ηνπ πξψελ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ σο πεξηνρή ακηγνχο θαηνηθίαο, ελψ νη εκπνξηθέο ρξήζεηο 
πεξηνξίζηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ην Ν.Ρ. 16. Γηα ην Ν.Ρ. 16, ην 
άξζξν 6 πεξ. ζη΄ ηεο απφθαζεο απηήο ζεζκνζεηείηαη γηα ρξήζε ρψξνπ ππέξγεηνπ πξαζίλνπ θαη 
ππφγεηνπ γθαξάδ. 

Αθνινχζσο, νη ρξήζεηο γεο νξηζηηθνπνηήζεθαλ κε ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζκ. ΦΒ2252/563Β/14-
9-1992 θαλνληζηηθήο απνθάζεσο ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ (ΦΔΘ Γ΄ 600), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 
κέρξη ζήκεξα ηζρχνλ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην ηνπ πξψελ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ. Κε ηελ απφθαζε 
απηή επηβεβαηψζεθε ν θαλφλαο ηεο ακηγνχο θαηνηθίαο γηα νιφθιεξν ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ εθηφο απφ 
ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε πξφζσπν ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, πνπ θαζνξίδνληαη ξεηψο γηα εκπνξηθέο 
ρξήζεηο θαη είλαη δπλαηή κφλνλ ε αλέγεξζε θαηνηθίαο (νξάηε θαη έγγξαθν ΓΡΔ /α/20743/596/18-5-2007 
ηεο Γη/λζεο Ρνπνγξ. Δθαξκ. Ρνπ ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ). 

Κεηά ηελ έθδνζε ησλ απφ 15-2-2001 θαη 27-6-2007 απνθάζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ 
Πηξακβνχξγνπ, νη Διιεληθέο Αξρέο εμέδσζαλ ηελ ππ’ αξηζκ. ΞΔΣΥ 1588/Φηξνπ/02 ΦΔΘ 590/15-7-2002) 
απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο κε ηίηιν «αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ 13580/277/1-3-1988 απφθαζεο  
Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο Αηηηθήο». Κε ηελ απφθαζε απηή απνδεζκεχζεθε ε ηδηνθηεζία ησλ 
αηηνχλησλ θαη αλαθιήζεθε θεξπρζείζα αλαγθαζηηθή ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 
ηκήκαηνο ηνπ Ν.Ρ 16, κε ζπλέπεηα ην επίκαρν ηκήκα λα θαηαζηεί δνκήζηκν. 

Ζ ππ’ αξηζκ ΞΔΣΥ 1588/Φηξνπ/02/590Γ/15-7-2002) απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο κε 
ηελ νπνία ν ρψξνο θαζίζηαηαη εθ λένπ νηθνδνκήζηκνο ηζρχεη έσο θαη ζήκεξα, αθνχ δελ πξνζεβιήζε 
δηθαζηηθψο νχηε θαηαξγήζεθε δηνηθεηηθψο. Ππλεπψο, απφ ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν έρεη παχζεη ε 
δεκηνπξγία εκπνδίσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αηηνχλησλ. Απιψο ηζρχεη σο πξνο απηνχο 
ν γεληθφο πεξηνξηζκφο θαη απαγφξεπζε δεκηνπξγίαο εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη θαηαζηεκάησλ. 

Ξέξαλ ηεο απνθάζεσο απηήο ν Λνκάξρεο Αζελψλ εμέδσζε θαη ηελ ππ’ αξηζκ 12273/674/17-1-
2005 απφθαζε (ΦΔΘΓ΄΄ 223), κε ηελ νπνία νξίζηεθε φηη αίξεηαη ε «απαιινηξίσζε» πνπ θεξχρζεθε κε 
ηελ 13515/Ξ-325/1990 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηξνπνπνηείηαη ην ξπκνηνκηθφ 
ζρέδην, ελψ πεξαηηέξσ θαζνξίδνληαη σο φξνη δφκεζεο νη ηζρχνληεο ζην ινηπφ ηκήκα ηνπ ΝΡ 16, ην 
νπνίν απφ ην ηζρχνλ Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (Φ82252/5638/14-9-1992 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
ΞΔΣΥΓΔ, ΦΔΘ Γ΄΄ 600), πξνηείλεηαη ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο θαη δελ επηηξέπεηαη ρξήζε εκπνξηθνχ 
θέληξνπ (έγγξαθν ΓΡΔ/α/20743/596/18-5-2007 ηεο Γ/λζεο Ρνπνγξ. Δθαξκ. Ρνπ .ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ). 

Κε ηελ ππ’ αξηζκ. 289/2009 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, εθδνζείζα θαηφπηλ 
αζθήζεσο ηεο απφ 25-10-2005 αηηήζεσο αθπξψζεσο ηνπ πξψελ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ, αθπξψζεθε ε 
θαλνληζηηθή ππ’ αξηζκ. 12273/674/17-1-2005 απφθαζε (ΦΔΘ Γ΄΄ 223) σο αλαξκνδίσο εθδνζείζα, κε ηε 
ζθέςε φηη ηξνπνπνίεζε ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ε ζέζπηζε δνκήζεσο, φηαλ αθνξά πνιενδνκηθή 
παξέκβαζε κε επξχηεξεο επηπηψζεηο ζηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο 
ηεο πεξηνρήο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εληνπηζκέλε, αθνχ ζπληζηά δήηεκα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο 
θαη σο εθ ηνχηνπ ζα έπξεπε λα εγθξηζεί κε Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα. 

Δλ ησ κεηαμχ, νη ζπληδηνθηήηεο ηεο εθηάζεσο θ.θ Ξηαιφπνπινο, Ξηαινπνχινπ, Αιεμίνπ θαη 
Γεσξγαθφπνπινο άζθεζαλ  ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ: 

α) ηελ απφ 14-6-2006 αγσγή ηνπο (αξηζκ. θαηάζ. 64531/16-6-2006) κε αληηθείκελν ηελ 
θαηαβνιή απνδεκηψζεσο έλεθα ηεο ζηέξεζεο ηεο ρξήζεσο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο θαηά ην δηάζηεκα απφ 
2002 έσο 2006, ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αθφκε θαη 

β) ηελ απφ 15-7-2010 εηέξα αγσγή ηνπο κε ίδην αληηθείκελν απνδεκηψζεσο γηα ηα έηε 2006 έσο 
2010 ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί λα ζπδεηεζεί ηελ 10-6-2010. 

Ξαξαιιήισο, νη ζπληδηνθηήηεο θθ Ξηαιφπνπινο, Ξηαινπνχινπ, Αιεμίνπ θαη Γεσξγαθφπνπινο 
άζθεζαλ ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε 
απφ 3-5-2010 πξνδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (1ν 
Ρκήκα). 

Δπί ησλ εξσηεκάησλ πνπ έζεζε ε απφ 3-5-2010 πξνδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 
Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (1ν Ρκήκα), έρεη απνζηαιεί ππφκλεκα ηνπ πξψελ Γήκνπ Λ. 
Τπρηθνχ κε αξηζκ. πξση. 5016/20-7-2010. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ θαη ε κέιινπζα θαηαζθεπή ζηαζκνχ κεηξφ 
ηεο Γξακκήο 5 ζην ζπγθεθξηκέλν ΝΡ πνπ θαζηζηά αθφκε, πην αλαγθαία ηελ εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ησλ 
ρξήζεσλ ζ’ απηά φπσο έρνπλ δηαηππσζεί ζηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
Θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ θαη ελ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη θπθινθνξηαθή κειέηε 
εθπνλνχληαη, πξνηείλεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ιάβεη απφθαζε: 
α) πεξί δεκηνπξγίαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ ζε ηκήκα ηνπ Ν.Ρ 16 ππνγείνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ 
ζηάζκεπζεο ππφ ηνλ φξν φηη δελ παξεκπνδίδεηαη νπζησδσο ε θνηλή ρξήζε θαη δελ ζα κεησζεί ην πξάζηλν 
ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 
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β) πεξί ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ.Γ ηεο 17-7-1923 
γ) πεξί απφθηεζεο απφ ηνλ Γήκν ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ, έθηαζεο 7790,97. 
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ 
Λ. 3852/2010  
 
   ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

1) Λα ηεξήζεη ηελ λφκηκε δηαδηθαζία ηεο αλάξηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ.Γ Ρεο 17-7-
1923  

2) Γελ ζπκθσλεί κε ηελ δηαβηβαζζείζα κε ην κε αξηζκ. πξση. 9482/1-3-2011 έγγξαθν ηνπ ΞΔΘΑ 
πξνηεηλνκέλε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ ηέσο Γήκνπ Λ. 
Τπρηθνχ ζην Ν.Ρ 16 ιφγσ άξζεο απαιινηξίσζεο. 

3) Ξξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ην παξαπάλσ αθίλεην ζπλνιηθήο έθηαζεο 7790,97 ηκ θαη λα 
δεκηνπξγήζεη ρψξν θνηλνρξήζηνπ πξαζίλνπ κεηά ππνγείνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ππφ 
ηνλ φξν φηη δελ ζα παξεκπνδίδεηαη νπζησδψο ε θνηλή ρξήζε θαη δελ ζα κεησζεί ην πξάζηλν ηνπ 
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

4) Δπηθπιάζζεηαη λα επαλέιζεη κε ηεθκεξησκέλε πξφηαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
απαξαίηεησλ κειεηψλ θαη ηελ ράξαμε ηεο λέαο γξακκήο ηνπ ΚΔΡΟΝ θαη ηελ ζέζε ηνπ ζηαζκνχ 
ζηελ πεξηνρή. 

5) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν λα ππνβάιεη έλζηαζε – αληηξξήζεηο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ 
θαηά ηεο πξνηεηλνκέλεο ηξνπνπνίεζεο.  

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκφ     119/2011 
 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε 
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 

     
       ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
   
           Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  
              

     ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ   
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