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Πολίτης κατήγγειλε στο Συνήγορο, τον Μάρτιο του 2009, ότι ο πρώην ∆ήµος Άνω
Λιοσίων και νυν ∆ήµος Φυλής δεν προχώρησε στην απαλλοτρίωση και στην
καταβολή αποζηµίωσης για ακίνητο που είχε δεσµευτεί από το 1985, µε την ένταξή
του στο σχέδιο πόλεως. Κατά την έκδοση της αρχικής Πράξης Εφαρµογής το 1992, η
κυριότητα του ακινήτου ετίθετο υπό αµφισβήτηση από το καθ’ υλη αρµόδιο
δασαρχείο, ωστόσο µετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων αναιρέθηκε η
παραπάνω αµφισβήτηση. Στη συνέχεια, το συγκεκριµένο οικόπεδο χαρακτηρίστηκε
µε νεότερη διορθωτική Πράξη Εφαρµογής του έτους 1995 ως κοινόχρηστος χώρος.
Κατά τη νοµοθεσία, ο θεσµός της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης προβλέπεται στο
άρθρο 17 του Συντάγµατος, το οποίο ορίζει ότι η δυνατότητα στέρησης της
ιδιοκτησίας για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, παρέχεται µόνον εφόσον έχει προηγηθεί
πλήρης αποζηµίωση. Σύµφωνα επίσης, µε πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας οι ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις, που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της
νοµοθεσίας περί εγκρίσεως και τροποποιήσεως σχεδίων, δεν επιτρέπεται να
διατηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το διάστηµα αυτό υπερβαίνει τα εύλογα
όρια, υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, χωρίς να
πραγµατοποιείται η συντέλεση των απαλλοτριώσεων σύµφωνα µε τον νόµο. Στις
περιπτώσεις αυτές ανακύπτει υποχρέωση της διοικήσεως να άρει την αναγκαστική
απαλλοτρίωση.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η πολυετής δέσµευση του
συγκεκριµένου ακινήτου, χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης σε χρήµα ή σε είδος µε
την µορφή παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ίσης αξίας, συνιστά
αποδυνάµωση της ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η Αρχή γίνεται συχνά αποδέκτης
αναφορών µε σχετικό αντικείµενο στον εν λόγω δήµο, αλλά παρά τις ενέργειες του
Συνηγόρου προς τους κατά καιρούς αιρετούς εκπροσώπους του δήµου, πάντα
προβαλλόταν ως λόγος αδυναµίας καταβολής των οφειλόµενων αποζηµιώσεων, η
οικονοµική δυσπραγία του δήµου. ∆εδοµένης µάλιστα της απουσίας οποιασδήποτε
ουσιαστικής γραπτής ανταπόκρισης εκ µέρους του δήµου καθ’ όλη τη διάρκεια της
έρευνας της συγκεκριµένης υπόθεσης, που υπερέβη τα τριάµισι χρόνια, ο Συνήγορος
του Πολίτη ζήτησε τον Ιούλιο του 2012 από το Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής την κίνηση διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου, της
δηµοτικής αρχής.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής επεσήµανε
αρχικά προς το ∆ήµο Φυλής ότι η πολυετής δέσµευση του ακινήτου χωρίς την
καταβολή αποζηµίωσης δεν είναι νόµιµη, καθώς αντίκειται στη συνταγµατική
προστασία της ιδιοκτησίας. Παράλληλα υπενθύµισε την υποχρέωση συνεργασίας
του δήµου µε την Ανεξάρτητη Αρχή, παράλειψη, η οποία συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα παράβασης καθήκοντος. Με σχετική του απόφαση κίνησε τη διαδικασία
πειθαρχικού ελέγχου της δηµοτικής αρχής.
Στη συνέχεια, ο ∆ήµος Φυλής ενηµέρωσε εγγράφως τον Συνήγορο α) ότι το
δηµοτικό συµβούλιο ενέκρινε µε απόφασή του την καταβολή αποζηµίωσης της
ιδιοκτησίας, µε το ποσό των 22.097,60 ευρώ και β) ότι έχει σοβαρή αδυναµία να
εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών και για το λόγο αυτό προωθεί τη
συνοµολόγηση δανείου ύψους 75.199.000 ευρώ.
Μετά από την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ο ∆ήµος Φυλής προέβη
τελικά στην υλοποίηση της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την καταβολή
του παραπάνω ποσού στον πολίτη, τον ∆εκέµβριο του 2012.
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