
                                            
    

                                                                                                              
            ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
Θέµα :  «Aκύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της ΕΠΖ «΄Αρση και επανεπιβολή 
απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 103 της ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου  ∆ιονύσου».   
              
Σχετικά: 
 
 1)Οι  διατάξεις του άρθρου 73/2010 παρ. 1 του  Ν.3852/ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα    
Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
 2)Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 
 3) Ο Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 4)Η  υπ’αρ.18/2012 απόφαση της ΕΠΖ. 
 5)Η υπ’αρ 50/2012 απόφαση της ΕΠΖ 
 6)To αρ. πρωτ. 38870/9-12-2011 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού    Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 7) Το υπ’ αρ. πρωτ. 504/10-01-2012 ενηµερωτικό σηµείωµα της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 8) Το αρ. πρωτ. 38870/24.01.2012 (γ) σχετικό έγγραφό µας προς την ∆ΟΥ Κηφισιάς για τον 
προσδιορισµό της αντικειµενικής αξίας του εν λόγω οικοπέδου στο Ο.Τ. 103 εµβαδού 300 τ.µ. 
χαρακτηρισµένο ως χώρος Παιδικής χαράς. 
 9)Η υπ’ αριθµ. 2266/2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σύµφωνα µε την 
οποία ακυρώθηκε η άρνηση της ∆ιοίκησης να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση και τη 
ρυµοτοµική δέσµευση που επιβλήθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 21770/Π-497/09-08-1990 απόφαση 
Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής σε ακίνητο φερόµενης ιδιοκτησίας Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας 
στο Ο.Τ. 103 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς. 
 10)Το µε αριθµ. 38870/9-12-2011 έγγραφο (α) σχετικό σύµφωνα µε το οποίο η αρµόδια 
υπηρεσία προκειµένου να προβεί στην άρση της µη συντελεσµένης ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση της δικαστικής απόφασης ζητά µετά από λήψη σχετικών 
αποφάσεων τις απόψεις του ∆ήµου ως προς την αναγκαιότητα διατήρησης του επίδικου 
χώρου, τη πρόθεση και τη δυνατότητα άµεσης αποζηµίωσης των ιδιοκτητών.  
11)Το µε αρ. πρωτ. 504/10-01-12 (β) σχετικό Ενηµερωτικό σηµείωµα υπογεγραµµένο µε το 
οποίο µας διαβιβάστηκε η 2266/2011 απόφαση του 29ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών για τις ενέργειες της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης τηρουµένης της 
προβλεπόµενης διαδικασίας µε τις αντίστοιχες αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων. 
12)Το γεγονός ότι η εκφρασθείσα θέση του πρώην ∆ήµου ∆ροσιάς ήταν πως πρόκειται για 
κοινωφελή χώρο (παιδική χαρά) που εξυπηρετεί βασικές και ολοένα αυξανόµενες ανάγκες των 
δηµοτών γι’ αυτό και στο προϋπολογισµό του Ο.Ε. 2009 προβλεπόταν σε ειδικό κωδικό µε 
στοιχεία 00.7111.0007 ποσό 180.000,00 € για την αποζηµίωση των ιδιοκτητών. 
13) Η υπ’αρ 6/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς. 
14)Το υπ’αρ.7223/7-5-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου 
15)Το υπ’αρ.3118/20-9-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ωρωπού. 
16)Η  υπ’αρ33/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς που γνωµοδότησε ότι : «δεν 
υφίσταται λόγος επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης γιατί δεν υφίσταται απαλλοτρίωση  σ’αυτό 
το οικόπεδο κι εκ παραδροµής η ∆.Κ ∆ροσιάς είχε την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης. Πλην  
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όµως πιστεύουµε ότι το οικόπεδο αυτό είναι χρήσιµο για τον ∆ήµο ,διότι συνορεύει µε την 
υπάρχουσα Παιδική χαρά και προτείνουµε την απόκτησή του µε οποιαδήποτε πρόσφορο και 
νόµιµο τρόπο». 
 
 
H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’αρ 50/2012 απόφασή της οµόφωνα ενέκρινε την 
απόκτηση του συγκεκριµένου οικοπέδου διότι κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της υπάρχουσας παιδικής χαράς και προτείνεται η τροποποίηση του ρυµοτοµικού 
σχεδίου ώστε να χαρακτηρισθεί ως χώρος παιδικής χαράς προκειµένου να ενοποιηθεί µε την 
παρακείµενη υφιστάµενη παιδική χαρά. 
 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται, 
 
 
1)Η ακύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 
2)H απόκτηση του συγκεκριµένου οικοπέδου διότι κρίνεται  αναγκαία για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της υπάρχουσας παιδικής χαράς µε επιβολή απαλλοτρίωσης ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο. 
3)Η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου ώστε να χαρακτηρισθεί ως χώρος παιδικής χαράς 
προκειµένου να ενοποιηθεί µε την παρακείµενη υφιστάµενη παιδική χαρά. 
 
 

                                                                                                        Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
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1.Γεν.Αρχείο 
2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής   
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