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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης άσκησης ενδίκου μέσου 

Σχετ. 1. το με αρ.πρωτ.Δήμου 29971/16 Πρωτόκολλο κατεδάφισης σε συνδ. με αρ.πρωτ. 30631/16    

             έγγραφο Δ./νσης Περ/ντος 

2. η με αρ.πρωτ. εξουσιοδότηση Δημάρχου 

 

Κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας το υπο σχετ. (1) και με  αρ.12/13.9.16 απόφαση/πρωτόκολλο  περι 

‘κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών’ της Επιτροπής αρ. 40 ν. 4280/14 (αρ.3771/24.9.14 απόφαση 

ΓΓΑΔΑ) με την οποία αποφασίζεται «η κατεδάφιση-αποµάκρυνση ενός µηχανήµατος θρυµµατισµού και 
καταστροφής κλαδιών και συσσώρευση ποσότητας κλαδιών που συλλέγει ο ∆ήµος από την περιφέρειά του 
και τριµµάτων αυτών. Το µηχάνηµα αυτό ευρίσκεται εντός δηµοσίας αναδασωτέας έκτασης η οποία 
εµφανίζεται µε στοιχεία ΑΒΓ∆Α εµβαδού 1,960 στρεµ. Στο απόσπασµα φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ 6446/2 που 
συνοδεύει την από 31/7/15 έκθεση αυτοψίας του δασοπόνου Μούγιου Κων/νου. Επισηµαίνεται ότι εντός 
της έκτασης υπάρχει παλαιά γεώτρηση άντλησης ύδατος»  
 
Επειδή η θέση του Πρωτοκόλλου ότι το ακίνητο στη Δ.Ε Διονύσου που βρίσκεται ο κλαδοφάγος 

πρόκειται για δασική έκταση θίγει ιδιοκτησιακό δικαίωμα του Δήμου μας δεδομένου ότι η έκταση επι 

της οποίας ευρίσκεται η ένδικη κινητή μονάδα (μηχάνημα θρυμματισμού και καταστροφής κλαδιών) 

ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Ε Διονύσου και πρόκειται για αστικό 

ακίνητο, που  ούτε δάσος ή δασική έκταση είναι, ούτε αναδασωτέα άλλως εξαιρούμενη αυτής, με την 

υπο σχετ. (2) εξουσιοδότησή μας, σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 58 ν. 3852/10, λόγω του ασφυκτικού 

χρονικού πλαισίου,  δώσαμε εντολή στον δικηγόρο του Δήμου για την σύνταξη και κατάθεση αίτησης 

ακύρωσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά του ανω υπ’αριθμ. 12/2016 Πρωτοκόλλου 

Κατεδάφισης Αυθαιρέτων κατασκευών.  Στην εξουσιοδότησή μας αναφέρουμε, η προσβολή να 

βασισθεί  στην γενική κατεύθυνση του μη νόμιμου της έκδοσης του πρωτοκόλλου δοθέντος ότι 

πλημμελώς εκτιμάται το ακίνητο του Δήμου ως δασική εκταση ενώ δεν είναι καθώς πρόκειται για 

αστικό εντός ρ.σ του Διονύσου ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου,  της επίσης πλημμελούς απόφασης 

αναδάσωσης της οποίας φέρεται να στηρίζεται το πρωτόκολλο και του μη νομίμου της θεώρησης ως 

αυθαιρέτου κατασκευής του μνημονευόμενου στο πρωτόκολλο προς απομάκρυνση στοιχείου ,  

διατυπώνοντας και κάθε άλλη πλημμέλεια που διαπιστωθεί ως τετοια κατά τη μελέτη της υπόθεσης, 

να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Διονύσου ενώπιον του αρμοδίου Δικ/ριου κατά τη 

συζήτηση που θα ορισθεί, να καταθέσει αίτηση αναστολής εφόσον κριθεί αναγκαίο και γενικά να 

πράττει κάθε τι νόμιμο προς περαίωση της  εντολής.  

 

Κατόπιν τούτων συντρέχει νόμιμη περίπτωση έγκρισης/επικύρωσης της ανω εξουσιοδότησής μας 

καλούμενη η Οικονομική Επιτροπή σε λήψη ανάλογης εγκριτικής απόφασης λόγω αρμοδιότητας (περ. 

ιγ παρ.1 αρ. 72 ν. 3852/10 σε συνδ. με παρ. 2 αρ. 58) κατ’ αρ. 72  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΖΑΜΑΝΗΣ  


