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Συνιδιοκτήτης οικοπέδου στην περιοχή Προµπονά του ∆ήµου Αθηναίων,
προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη λόγω καθυστέρησης των αρµόδιων
υπηρεσιών να προβούν σε άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης που δεν είχε
συντελεστεί και επέβαλε δέσµευση τµήµατος του συγκεκριµένου οικοπέδου για τη
δηµιουργία πεζόδροµου. Ύστερα από µακρόχρονη εκκρεµότητα τριάντα έξι ετών, για
την καταβολή αποζηµίωσης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης, οι ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου
πέτυχαν το 2008 την έκδοση δικαστικής απόφασης, µε την οποία η υπόθεση
αναπέµφθηκε στη διοίκηση, προκειµένου να αρθεί η απαλλοτρίωση µε τροποποίηση
του ρυµοτοµικού σχεδίου.
Ο Συνήγορος παρενέβη στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου Αθηναίων, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ήδη από το 2011, ενώ διαπίστωσε ότι η
αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ καθυστερούσε, χωρίς να συµµορφώνεται προς τη
δικαστική απόφαση.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αθηναίων έλαβε δύο αποφάσεις, κατά τα έτη 2011 και 2012,
κάνοντας αποδεκτή την εισήγηση των υπηρεσιών του ∆ήµου σχετικά µε την άρση και
επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης, ενώ απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των ιδιοκτητών.
Ωστόσο η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής διαπίστωσε ότι
η πρόταση επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης δεν πληρούσε νόµιµη προϋπόθεση,
καθώς στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2012, δεν είχε εγγραφεί ειδική
πίστωση για την άµεση καταβολή αποζηµίωσης, η οποία να συµφωνεί µε τις τότε
ισχύουσες αντικειµενικές αξίες. Καθώς ο ∆ήµος δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει την
προϋπόθεση αυτή, η υπηρεσία της αποκεντρωµένης διοίκησης εισηγήθηκε στο
αρµόδιο Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) την
άρση της απαλλοτρίωσης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση και παράλληλα, την
επιβολή αναλογούσας εισφοράς γης, ενώ ζήτησε συµπληρωµατικά στοιχεία από το
∆ήµο και τους ιδιοκτήτες.
Μετά τη γνωµοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ και τη λήψη των συµπληρωµατικών στοιχείων
από τους ιδιοκτήτες, δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, στο σκεπτικό της οποίας
γίνεται επίκληση σχετικών εγγράφων του Συνηγόρου του Πολίτη. Με την απόφαση
αυτή, τροποποιήθηκε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής και έγινε άρση
της απαλλοτρίωσης του τµήµατος της ιδιοκτησίας, καθιστώντας αυτό οικοδοµήσιµο,
σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς δόµησης που ισχύουν στην περιοχή και
ορίζοντας απόδοση χώρου που αντιστοιχεί στο 10% του τµήµατος, ως εισφορά γης.
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