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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 13ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  6-11-2018 

Αρ. Απόφασης: 93 
 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  06.11.2018  ηµέρα Τρίτη και 
ώρα  18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 71/ 30-10-2018 πρόσκληση της προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κας 
Αθανασίου Ευαγγελίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  κκααιι  
άάρρθθρροο  8899))  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188..  
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (9) Συµβούλους : 

1. Αθανασίου Ευαγγελία 
2. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
3. Γεωργούλης Ευάγγελος 
4. Κορκίδη Χριστίνα 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Ντίζος Χριστόφορος 
7. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία 
8.  Τζωρτζάτου Αγγελική 
9.  Φασιλής Βασίλειος 
 
 
Απόντες : Ο κ. Λέντζος Γεώργιος και ο κ. Παππάς Νικόλαος 
 
 
 
Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία  

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 

 

 



ΘΕΜΑ 6
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 
 «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του  ∆ήµου Πειραιά στα Ο.Τ.73-108-
111 του τοµέα 27 στην Καστέλλα, για την άρση ρυµοτοµικής  απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση 
µε δικαστική απόφαση, ενοποίηση οικοδοµικών τετραγώνων, επιβολή προκηπίου και 
καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης.» 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 

  
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 

λήψη της µε αρ. πρωτ.5606/28-9-2018 εισήγησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. – 
Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α., η οποία έχει ως εξής: 

 

 Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. 

                                                                                ΠΡΟΣ: 

             

  

 

Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στα Ο.Τ.73-108-111 

του τοµέα 27 στην Καστέλλα, για την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση µε 

δικαστική απόφαση, ενοποίηση οικοδοµικών τετραγώνων, επιβολή προκηπίου, και καθορισµός 

όρων και περιορισµών δόµησης» 

 

Σχετ.  α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 11992/4-12-17 αίτηση των Σταµατίνας & Ηλία Τσιριγωτάκη 

 β) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 11992/17/15-1-18 έγγραφο της υπηρεσίας µας 

             γ) Η µε αρ. πρωτ. 2533/16-3-18 συµπληρωµατική αίτηση 

 δ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2533/2-4-18 έγγραφο της υπηρεσίας µας 

             ε) Το µε αρ. πρωτ. 3943/18-4-18 έγγραφο του κ. Πασά Πέτρου, Πολιτικού Μηχανικού 

             στ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 3943/3-5-18 έγγραφο της υπηρεσίας µας 

ζ) Η µε αρ. πρωτ. 5606/1-6-18 συµπληρωµατική αίτηση 

η) Η υπ’ αρ. Α1894/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά 

 

Με τις «α, γ, ε, ζ» σχετικές αιτήσεις κατατέθηκε στην υπηρεσία µας φάκελος τροποποίησης του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά για την άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης 

στην ιδιοκτησία των αιτούντων, σε συµµόρφωση µε την υπ’ αρ. Α1894/2017 δικαστική Απόφαση, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ.32 του Ν. 4067/12, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.    

Η Υπηρεσία µας αρχικά δεν συµφωνεί µε πολεοδοµικές ρυθµίσεις που µειώνουν τους κοινόχρηστους – 

κοινωφελείς χώρους και κατά συνέπεια υποβαθµίζουν και επιδεινώνουν το αστικό οικιστικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, η Υπηρεσία οφείλει να εξετάζει αιτήµατα άρσης 

απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση δικαστικών αποφάσεων σχετικών µε την αποδέσµευση των 

κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
Η ιδιοκτησία των Σταµατίνας και Ηλία Τσιριγωτάκη βρίσκεται εν µέρει εντός του ΟΤ 108-111/Τ.27 που 

περικλείεται από τις οδούς Ηρακλείου – Αίαντος – Αγαµέµνωνος – ∆ράκου – Φωσκόλου – Πετµεζά – 

ανωνύµου και έχει πρόσωπο επί της οδού Πετµεζά 23 και επί παράδροµου οδού Ηρακλείου και εν µέρει 

µεταξύ των οικοδοµικών τετραγώνων 73 και 108-111.  Περιγράφεται στο από Μαϊου 2018 Τοπογραφικό 

διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Πασά, σύµφωνα µε το οποίο από την  αρχική ιδιοκτησία 

υπό στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Ε,Α επιφάνειας 159,24 τ.µ. ρυµοτοµείται το τµήµα υπό στοιχεία 

∆΄,∆,Γ,Β,Α,Ε,Η΄,Β΄∆,∆΄ επιφάνειας 118,84 τ.µ. (το οποίο και αποτελεί κοινόχρηστο χώρο οδού). Το 

εναποµείναν της ρυµοτόµησης οικοπεδικό τµήµα ιδιοκτησίας των αιτούντων υπό στοιχεία ∆΄,Β΄,Η΄,Ε,∆΄ 

∆/ΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.                                         



έχει έκταση 40,40 τ.µ., και είναι µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές 

διατάξεις. Σύµφωνα µε το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραµµα επικείµενα της ρυµοτοµούµενης έκτασης 

αποτελεί µία ασκεπής ερειπωµένη οικία.  

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
Βάσει του εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της πόλης του Πειραιά (απόφαση Αν. ΥΠ. 

ΠΕΧΩ∆Ε 78946/4063/29-12-1987 – ΦΕΚ 79∆/4-2-1988), το οικοδοµικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται 

το ακίνητο ορίζεται ως περιοχή µε χρήση  «γενική κατοικία».  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Η προς πολεοδοµική ρύθµιση περιοχή βρίσκεται εντός του Ιστορικού Κέντρου Πειραιά (ΦΕΚ 

410∆/1982) 

Στο ΟΤ 108-111/Τ.27 ισχύουν τα κάτωθι διατάγµατα ρυµοτοµίας και τροποποιήσεις αυτών: 

� Το από 19-3-1892 ∆ιάταγµα Ρυµοτοµίας - ΦΕΚ 93Α/23-3-1892, αρχικό ∆ιάταγµα 

Ρυµοτοµίας σύµφωνα µε το οποίο τµήµα την εν λόγω ιδιοκτησίας ρυµοτοµείται για τη 

δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου – οδού. 

� Το από 5-9-1975 - ΦΕΚ 196∆/9-9-1975, σύµφωνα µε το οποίο τροποποιούνται οι όροι 

δόµησης 

� Το από 20-11-2017 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 286ΑΑΠ/19-12-2017, σύµφωνα µε το οποίο 

τροποποιείται το ρυµοτοµικό σχέδιο για την άρση απαλλοτρίωσης σε όµορη ιδιοκτησία, την 

επιβολή προκηπίου και τον καθορισµό όρων και περιορισµών δόµησης. 

� Το από 17-10-1953 ∆/γµα Ρυµοτοµιας  - ΦΕΚ 306/5-11-1953 (τροποποίηση στη 

διασταύρωση φωσκόλου και Αγαµέµνωνος) 

� Το από 15-6-1979 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 386/20-7-1979 (τροποποίηση στην οδό ∆ράκου - 

πεζόδροµος) 

� Το από 31-3-1995 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 247∆/18-4-1995 (τροποποίηση στην οδό 

Αίαντος) 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σύµφωνα µε το αρχικό ∆ιάταγµα ρυµοτοµίας, τµήµα της  φερόµενης 

ιδιοκτησίας Σταµατίνας και Ηλία Τσιριγωτάκη, ρυµοτοµήθηκε ως κοινόχρηστη διεύρυνση µεταξύ 

οικοδοµικών τετραγώνων (οδού) και µε το από 5-9-1975 διάταγµα τροποποιήθηκαν οι όροι δόµησης. 

Για το συγκεκριµένο ακίνητο δεν έχει συνταχθεί Πράξη Αναλογισµού Αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας µε 

αποτέλεσµα οι φερόµενοι ιδιοκτήτες να µην έχουν αποζηµιωθεί.  Λόγω παρέλευσης µεγάλου χρονικού 

διαστήµατος από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και δέσµευσης του ακινήτου τους, προσέφυγαν 

δικαστικά και εκδόθηκε η µε αρ. Α. 1894/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω Απόφαση ακυρώνεται η σιωπηρή άρνηση της ∆ιοίκησης να άρει τη 

ρυµοτοµική απαλλοτρίωση σε βάρος των προσφευγόντων, αναγνωρίζεται ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις για την υποχρεωτική άρση της µη συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και 

αναπέµπεται το θέµα στη ∆ιοίκηση, προκειµένου να προβεί στην άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης 

του ακινήτου, µε ανάλογη τροποποίηση του οικείου ρυµοτοµικού σχεδίου. 

Ακολούθως, κατατέθηκε στην υπηρεσία µας µε τα «α, γ, ε, ζ» σχετικά φάκελος τροποποίησης του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου για την άρση της µη συντελεσµένης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε 

συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση, προκειµένου το ακίνητο να καταστεί οικοδοµήσιµο, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4067/12, όπως ισχύει.  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 4267/344/5-2-2018 έγγραφο του ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ.Υ∆ΟΜ: 1450/14-2-18) 

διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας το µε αρ. 2783/20-10-17 Πρακτικό Συνεδριάσεως της τριµελούς 

Επιτροπής του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους περί µη ασκήσεως εκ µέρους του Ελληνικού 

∆ηµοσίου αιτήσεως αναιρέσεως κατά της µε αρ. Α1894/2017 αποφάσεως του ∆ιοικητικού πρωτοδικείου 

Πειραιά.  

Ο ∆ήµος δύναται να επιβάλλει εκ νέου την απαλλοτρίωση για τον ίδιο ή για άλλο σκοπό, εφόσον 

συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, βάσει της παρ. 3 του αρθ. 32 του Ν. 4067/12 όπως 

ισχύει: 

Α. πολεοδοµικοί λόγοι και αναγκαιότητα διατήρησης του ακινήτου ως κοινοχρήστου 



Β. πρόθεση και οικονοµική δυνατότητα του οικείου ∆ήµου για την άµεση καταβολή της προσήκουσας 

αποζηµίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται µε την εγγραφή σε ειδικό κωδικό στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου 

 

Με το από 20-11-2017 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 286ΑΑΠ/19-12-2017, τροποποιήθηκε το 

ρυµοτοµικό σχέδιο του ∆ήµου Πειραιά για την άρση απαλλοτρίωσης, σε συµµόρφωση µε την υπ’ αρ. 

Α.2786/2010 Απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά σε ιδιοκτησία των Ντούβα – 

∆ενδρινού κ.λ.π., (η οποία είναι όµορη της ιδιοκτησίας Τσιριγωτάκη).  Οι ιδιοκτησίες Ντούβα – 

∆ενδρινού κ.λ.π. και Σταµατίνας & Ηλία Τσιριγωτάκη αποτελούσαν από κοινού την κοινόχρηστη 

διεύρυνση (οδό) η οποία είχε επιβληθεί µε το από 19-3-1892 ∆ιάταγµα Ρυµοτοµίας.  Επιπλέον µε το από 

20-11-2017 ∆/γµα Ρυµοτοµίας επιβλήθηκε προκήπιο στην ιδοκτησία Ντούβα – ∆ενδρινού κ.λ.π., 

καθορίσθηκαν όροι και περιορισµοί δόµησης και κατέστη οικοδοµήσιµη.  Ως εκ τούτου το 

ρυµοτοµούµενο τµήµα της ιδιοκτησίας Τσιριγωτάκη από µόνο του δεν είναι ικανό ώστε να εκπληρώσει 

το σκοπό της επιβληθείσας απαλλοτρίωσης δηλαδή της κοινόχρηστης διεύρυνσης οδού, µεταξύ των οδών 

Ηρακλείου και Πετµεζά.   

Επιπλέον η µεγάλη υψοµετρική διαφορά µεταξύ των οδών Πετµεζά και Ηρακλείου η οποία είναι πλέον 

των δέκα µέτρων δεν επιτρέπει εύκολα τη χάραξη της εγκεκριµένης ρυµοτοµίας και την ένωση των δύο 

οδών.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκτιµούµε ότι η διατήρηση της εν θέµατι απαλλοτρίωσης δεν θεωρείται 

πολεοδοµικά αναγκαία και επιβεβληµένη.  Επιπλέον σύµφωνα µε την υπ’ αρ. Α. 1894/2017 Απόφασης 

του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, ακυρώνεται η σιωπηρή άρνηση της ∆ιοίκησης να άρει τη 

ρυµοτοµική απαλλοτρίωση σε βάρος των προσφευγόντων, αναγνωρίζεται ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις για την υποχρεωτική άρση της µη συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και 

αναπέµπεται το θέµα στη ∆ιοίκηση, προκειµένου να προβεί στην άρση της ρυµοτοµικής 

απαλλοτρίωσης του ακινήτου, µε ανάλογη τροποποίηση του οικείου ρυµοτοµικού σχεδίου. 

Τέλος, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2018 υπάρχει για την εν λόγω απαλλοτρίωση κωδικός 

µε Κ.Α.: 40.7111.45 «Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Πετµεζά» µε εγγεγραµµένο ποσό 1.00, όµως 

για τους ανωτέρω λόγους παρέλκει η διερεύνηση τυχόν ενίσχυσης του εν λόγω κωδικού.  

Κατά συνέπεια εκτιµούµε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επανεπιβολής της εν λόγω 

απαλλοτρίωσης και η υπηρεσία εξετάζει την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου για 

την άρση, σε συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση.   

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Η πρόσφατη τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ.73/Τ.27 – ΦΕΚ 286ΑΑΠ/19-

12-2017 µε την οποία η όµορη ιδιοκτησία Ντούβα – ∆ενδρινού κ.λ.π. συνιδιοκτητών κατέστη 

οικοδοµήσιµη, δεν επιτρέπει την ένταξη του ρυµοτοµούµενου τµήµατος της ιδιοκτησίας Τσιριγωτάκη 

στο Ο.Τ. 108-111/Τ.27, ώστε να καταστεί οικοδοµήσιµη, δεδοµένου ότι δεν θα υφίσταται κοινόχρηστος 

χώρος µεταξύ των Ο.Τ. 73 και 108-111.  Σύµφωνα µε το από Μαϊου 2018 τοπογραφικό διάγραµµα του 

Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Πασά που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας, προτείνεται η ενοποίηση 

των οικοδοµικών τετραγώνων 73-108-111, µε την κατάργηση της Ο.Γ και της Ρ.Γ στο κοινό όριο των 

δύο ιδιοκτησιών (του προκηπίου των 3,00 µ. που είχε εγκριθεί µε το ΦΕΚ  286ΑΑΠ/19-12-2017), και µε 

την επιβολή προκηπίου 2,00 µ. στην προέκταση του προκηπίου του Ο.Τ.73, προς βορρά.   

Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν4315/2014 η οποία αντικαθιστά το άρθρο 20 του Ν. 

2508/1997, για την περίπτωση της εν λόγω ιδιοκτησίας προβλέπεται εισφορά σε γη, καθώς η εν λόγω 

περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923 και αίρεται ρυµοτοµική 

απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε µε την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης.   Η εισφορά υπολογίζεται 

επί του ρυµοτοµούµενου τµήµατος της ιδιοκτησίας, η οποία προσδιορίστηκε σε 5,94 τ.µ. Προτείνεται να 

αποδοθεί στο νότιο τµήµα της ιδιοκτησίας Τσιριγωτάκη, υπό στοιχεία Α,Β,Β1,Α1,Ε1,Ε,Α και επιφάνειας 

5,98 τ.µ. σε συνέχεια της επιβληθείσας εισφοράς της όµορης ιδιοκτησίας. 

Αναφορικά µε τους όρους δόµησης, προτείνεται να εφαρµόζονται οι όροι και περιορισµοί δόµησης που 

ισχύουν στην περιοχή, οι οποίοι είναι κοινοί στα προς ενοποίηση οικοδοµικά τετράγωνα 73 και 108-111. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνουµε την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του 

∆ήµου Πειραιά στα Ο.Τ. 73 και 108-111 του Τοµέα 27 στην Καστέλλα, για: 

 



 

- την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε µε το από 19-3-1892 Β.∆. σε 

τµήµα φερόµενης ιδιοκτησίας Τσιριγωτάκη, σε συµµόρφωση µε την υπ’ αρ. Α. 

1894/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  

- την ενοποίηση των οικοδοµικών τετραγώνων 73 και 108-111 του τοµέα 27, µε την 

κατάργηση του προκηπίου που επιβλήθηκε στο Ο.Τ. 73 µε το από 20-11-2017 Π.∆.  

- την µετατροπή του ρυµοτοµούµενου τµήµατος σε οικοδοµήσιµο µε την ένταξή του στο 

ενοποιηµένο Ο.Τ. 73-108-111 του τοµέα 27, υπό νέες κορυφές Τ7≡Γ, ∆, ∆΄ και 

Τ6,Β1,Α1, Ε1, Ε 

- την επιβολή προκηπίου στο βόρειο τµήµα της ιδιοκτησίας πλάτους 2,00 µ. σε συνέχεια 

του ήδη εγκεκριµένου 

- την επιβολή εισφοράς σε γη συνολικής επιφάνειας 5,98 τ.µ. υπό στοιχεία 

Α,Β,Β1,Α1,Ε1,Ε,Α  

- τον καθορισµό όρων και περιορισµών δόµησης που ισχύουν στο Ο.Τ 73-108-111 

όπως αυτά περιγράφονται στο από Σεπτεµβρίου 2018 τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας µας. 

 

 

Υπενθυµίζεται η νοµοθεσία του άρθρου 172 του Ν. 3852/2010 

 

 

 
 

 
                                                                                                  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                    Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. και 

                                                                                                                     ∆/νσης Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε. 

 

 

 
                                                                                            ΚΥΡ.  ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ 

 

 
 
 

         Στη συζήτηση του θέµατος παρευρέθηκε ο Αντιδήµαρχος της Υπηρεσίας ∆όµησης & 
Γ.Σ.Π. και ∆/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. κ. Κυριάκος Σιγαλάκος. 
 
 
 
         Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κ. Αθανασίου Ευαγγελία και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων. 
 
 

 
        Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10,  
όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  και λαµβάνοντας υπόψη την ως άνω 
εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. – Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. µε  
 
 
 



 
όλα τα συνηµµένα σε αυτή και µε την επισήµανση του Αντιδηµάρχου κ.  Κυριάκου Σιγαλάκου ότι 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επανεπιβολής της εν λόγω απαλλοτρίωσης και  γιαυτό και 
προτείνεται από την υπηρεσία η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου για την 
άρση, σε συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ 
της Προέδρου και των µελών του Σώµατος, 
 
 

 
Αποφασίζει Οµόφωνα 

 
Και εισηγείται θετικά  στην τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του  ∆ήµου 
Πειραιά στα Ο.Τ.73-108-111 του τοµέα 27 στην Καστέλλα, για την άρση ρυµοτοµικής  
απαλλοτρίωσης σε συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση, ενοποίηση οικοδοµικών τετραγώνων, 
επιβολή προκηπίου και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης. 
 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 93 

 
Πειραιάς 6 Νοεµβρίου 2018 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 7-11-2018 
 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία                    Γκιουλάκη  Βασιλεία 


