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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  4ης/2021  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 39 

 
 ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης -περί αναγκαιότητας απόκτησης Κοινόχρηστων Χώρων στα Ο.Τ. 336 & 
337. 
 

Σήμερα την  7η  του μήνα  Απριλίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  19:30,  συνήλθε σε 

τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν 

της με αριθ. πρωτ.: 5854/02-04-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  22-02-2021, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα τρία (33) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη   22. Ε. Θερμού 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης  32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
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συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Λήψη 

απόφασης περί  ορισμού  αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου» (σχετ: 17/2021 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ). 2)  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 

αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση». 

- Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 ΕΗΔ  και 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους  

στο τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως 8
ο
 & 9

ο
 θέμα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως 

τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Β.Παντελάρος  και Η. Βαρυτιμιάδης, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη ψήφιση του  1
ου

  θέματος της Η.Δ. 

Η δημοτική σύμβουλος  κα Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά  τη ψήφιση του 6
ου

  θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Δ. Τσατσαμπάς, Ε. Πετούσης και Μ. Χουδελούδης,  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη ψήφιση του  9
ου

 (2
ου

 ΕΗΔ)  θέματος.. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 6

ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος   

την από 02-04-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  

  

Σας κάνουμε γνωστά τα εξής: 

 

1) Με το από 11-10-1990 (ΦΕΚ 626/Δ/1990) διάταγμα ρυμοτομίας, τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο 

Γρηγορούσης στα Ο.Τ. 336 και Ο.Τ. 337 για τη δημιουργία  Παιδικής Χαράς και πεζόδρομου στο Ο.Τ. 336  

(συνολικό ακριβές εμβαδόν 840 τ.μ). και Κοινόχρηστου Πράσινου και πεζόδρομου στο Ο.Τ. 337
α
, (συνολικoύ 

εμβαδού 685 τ.μ.) στις οδούς Πατρόκλου και Πλαταιών, από οικοδομήσιμα τμήματα ιδιώτη. 
Τα δύο τμήματα αποτυπώνονται στο από 2/4/2021 σχέδιο της Τεχν. Υπηρεσίας που συνοδεύει την εισήγηση. 

 

2) Στο Εθνικό Κτηματολόγιο οι δύο ιδιοκτησίες έχουν  ΚΑΕΚ: 051462107005 και 051462106008  αντίστοιχα και 

ιδιοκτήτη τον κ. Ψωμόπουλο Παναγ. 

 

3) Δεν έχει κυρωθεί Πράξη Αναλογισμού  ούτε έχει προσδιοριστεί τιμή μονάδος και δεν έχει συντελεστεί η 

απαλλοτρίωση. 

 

4) Με την 19160/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου και την αντίστοιχη 2050/2014 απόφαση ΣΤΕ έχει 

αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση και το θέμα επανήλθε στη Διοίκηση και στο Δήμο με την υποχρέωση 

έκδοσης της διοικητικής πράξης της άρσης, με νέα τροποποίηση του ρυμοτομικού Σχεδίου, ώστε οι ιδιοκτησίες 

με τα αντίστοιχα ΚΑΕΚ να επανέλθουν στην οικοδομησιμότητά τους. 

 

5) Σύμφωνα με το Ν.4759/2020 ΦΕΚ 245
 
Α 2020 , το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον 

Περιφερειάρχη την ολική επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 

Α) Να υπάρχουν σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι διατήρησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

 Στην συγκεκριμένη υπόθεση, η περιοχή Γρηγορούσης είναι πυκνοκατοικημένη, έχει συντελεστή δόμησης 1.60 

και σε κύκλο 200 μέτρων δεν υπάρχει άλλος ελεύθερος χώρος κοινόχρηστου πρασίνου και Π. Χαράς. 

Β)  ο Δήμος να διαθέτει την οικονομική δυνατότητα. 

Δεδομένου ότι : 

το Πράσινο Ταμείο έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την απόκτηση χώρων που έχουν δεσμευτεί στο 

παρελθόν και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις άρσης. 
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Το συνολικό εμβαδόν προς απαλλοτρίωση είναι 1525 τ.μ. και η αντικειμενική αξία η του οικοπέδου είναι 

περίπου 665000   (436e/τ.μ  -- η όπως αυτή ακριβώς προσδιοριστεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου). 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

- Η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί της αναγκαιότητας απόκτησης των δύο χώρων , συνολικού 

εμβαδού 1525 τ.μ., για τη δημιουργία πεζόδρομων, Π. Χαράς και Πρασίνου, σύμφωνα με το προηγούμενο 

σκεπτικό. 

 

- Ο καθορισμός τιμής μονάδος, σύμφωνα με την αντικειμενική αξία των οικοπέδων, όπως αυτή ακριβώς 

προσδιοριστεί  και μετά από συμβιβαστική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη . 

 

- Η κατάθεση αίτησης στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση. 

 

Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και έλαβε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας  κ. Β. 

Καρατζαφέρης, ο οποίος ανέπτυξε προφορικά την αναγκαιότητα απόκτησης των κοινόχρηστων χώρων στα Ο.Τ 336 και 

337. Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των παρατάξεων και στους συμμετέχοντες  

Δημοτικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας,  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

την από 02-04-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  

την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας κ. Β. Καρατζαφέρη. 

τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών Συμβούλων. 

 

Επί συμμετεχόντων (30) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (30) ψηφισάντων, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει α) την υποβολή αιτήματος στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση και β) την αναγκαιότητα απόκτησης 

κοινόχρηστων χώρων στα Ο.Τ. 336 & 337, συνολικού εμβαδού 1525 τ.μ.,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ε. Ντηνιακό, για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού 

εγγράφου που τυχόν απαιτηθεί. 

 

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  08-04-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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