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          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 7ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  8-6-2021 

Αρ. Απόφασης: 18 
 
 
            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
8.6.2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, 
σύµφωνα µε τις ΠΝΠ  ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020 και ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020, ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  
1188331188//1133--33--22002200,,  4400  //2200993300//3311--33--22002200  κκααιι  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/163/οικ.10556/1-6-2021 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την υπ΄αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.:35169/5.06.2021  Κ.Υ.Α., και 
ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 30/3-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρα 
88 & 89 περί σύγκλισης και λειτουργίας του συµβουλίου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων όπως 
αυτές αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (8) Συµβούλους : 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
4. Γεωργούλης Ευάγγελος 
5. Κεχαγιά Ζωή 
6. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
7. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
8. Νταουντάκης Νικόλαος 

 
 
 
 Απόντες οι σύµβουλοι κ.κ. Αθανασίου Ευαγγελία, Βρεττάκος Αθηνόδωρος και Μακρής Χρήστος 
 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Η Γραµµατέας : Βασιλεία Γκιουλάκη 

 
 



 
      

ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

                    ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ήή  µµηη  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  ρρυυµµοοττοοµµιικκοούύ  
σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..6600//ΤΤ2277  πποουυ  ππεερριικκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  οοδδοούύςς  ΜΜααννττζζάάρροουυ  ––  
ΠΠααυυσσιιλλίίπποουυ  ––  ΕΕππιιδδααύύρροουυ  ––  ΑΑκκττήή  ΚΚοουυµµοουυννδδοούύρροουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  άάρρσσηη  κκααιι  εεππααννεεππιιββοολλήή  ττηηςς    ααππόό  2244--
99--11995588  ––  ΦΦΕΕΚΚ115533

 Α 
//77--1100--11995588  ΡΡυυµµοοττοοµµιικκήήςς  ΑΑππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς  κκααιι  έέγγκκρριισσηη  κκααττάάθθεεσσηηςς  ααιιττήήµµααττοοςς  

σσττοο  ΠΠρράάσσιιννοο  ΤΤααµµεείίοο  γγιιαα  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  ΗΗ΄́  ((άάρρθθρρ..8877,,  
8888,,  8899,,  9900,,  9911,,  9922,,  9933))  ττοουυ  ΝΝ..44775599//22002200..  
  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 

  
          Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
τη λήψη του µε αριθµ. πρωτ. οικ3314/21-5-2021 εισήγησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & 
Γ.Σ.Π.- Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. η οποία έχει ως εξής: 
 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α.         

                                               

  ΠΡΟΣ: Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ. 60/Τ.27 που 

περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου – Παυσιλίπου – Επιδαύρου – Ακτή Κουµουνδούρου, για  

την άρση και επανεπιβολή της από 24-9-1958 – ΦΕΚ 153Α/7-10-1958 Ρυµοτοµικής 

Απαλλοτρίωσης  και έγκριση κατάθεσης αιτήµατος στο Πράσινο Ταµείο για 

χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄( άρθρ. 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93) του Ν. 4759/2020» 
 
     Παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο Συµβούλιό σας τη λήψη απόφασης επί του ως άνω 
θέµατος, για το οποίο σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

 
Εικόνα 1: Απόσπασµα από Google maps 

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



 
Πρόκειται για το χώρο του Ο.Τ.60/Τ.27 στη Β΄ ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Πειραιά που περικλείεται 
από τις οδούς Μαντζάρου - Παυσιλύπου – Επιδαύρου – Ακτή Κουµουνδούρου, ο οποίος καταλαµβάνει 
επιφάνεια περίπου 3.185 τ.µ.  
Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό όριο του Μικρολίµανου, στην παράκτια ζώνη της Ακτής Κουµουνδούρου 
(καθεαυτό Μικρολίµανο), πλησίον των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Οµίλου Ελλάδος.  Ουσιαστικά, 
βρίσκεται στο αρχικό σηµείο της επικείµενης ανάπλασης του Μικρολίµανου. 
Σήµερα, χρησιµοποιείται ως υποτιθέµενος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και σκαφών. 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Το Ο.Τ. 60 του τοµέα 27 βρίσκεται εντός των ορίων του τµήµατος της πόλης του Πειραιά που έχει 
χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό µε το από 27-7-1982 Π.∆.  – ΦΕΚ 410∆/1982 και εντός του κηρυγµένου – 
οριοθετηµένου αρχαιολογικού χώρου περιοχής Πειραιά,  σύµφωνα µε τα  ΦΕΚ 217∆/10-5-2019 και ΦΕΚ 
367∆/28-6-2019.  
Στην περιοχή έχει καθορισθεί γραµµή αιγιαλού και παραλίας µε το ΦΕΚ 413∆/2016. 
Iσχύουν τα ακόλουθα διατάγµατα ρυµοτοµίας: 
- Η περιοχή στην οποία ανήκει το Ο.Τ.60/Τ.27 εντάχθηκε στο σχέδιο µε το από 30-12-1880 ∆/γµα 
Ρυµοτοµίας - ΦΕΚ 8Α/1881.  Σύµφωνα µε αυτό, ο χώρος ορίζεται ως οικοδοµικός. 
 

 
Εικόνα 2:Απόσπασµα ΦΕΚ 8Α/1881 
 
- Στη συνέχεια εκδόθηκαν τα ακόλουθα ∆/γµατα Ρυµοτοµίας, εξακολουθώντας ο χώρος να παραµένει 
οικοδοµικός: 

• το από 19-3-1892 – ΦΕΚ 93Α/1892, και από 31-1-1895 – ΦΕΚ 20Γ/1895 
 
- Με το από 24-9-1958 Β.∆. - ΦΕΚ 153Α/1958 ο χώρος του Ο.Τ. 60/Τ.27 καθορίζεται ως πλατεία και 
µάλιστα χωρίς ρυµοτοµική γραµµή, ως ευρύς κοινόχρηστος χώρος, όπως φαίνεται στην εικόνα που 
ακολουθεί. 



 
Εικόνα 3: απόσπασµα ΦΕΚ 153Α/1958 
 - Με το από 16-3-18 Π.∆. - ΦΕΚ 63ΑΑΠ/10-4-18 καθορίσθηκε το πλάτος της Ακτής Κουµουνδούρου, και 
το Ο.Τ.60/Τ.27 ορίζεται ως χώρος υπό καθεστώς άρσης απαλλοτρίωσης. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: απόσπασµα ΦΕΚ 63ΑΑΠ/10-4-18 
    
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
Σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) του ∆ήµου Πειραιά (ΦΕΚ 79∆/4-2-88) ο επίµαχος 
χώρος ορίζεται ως «χώρος στάθµευσης» και προτείνεται σε 3 στάθµες, οµοίως δε και µε την από 1-2-
1988 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 198∆/1988), ορίζεται  ως χώρος για την ανέγερση σταθµού 
αυτοκινήτων (σε 3 στάθµες – ορόφους).   Η περιβάλλουσα περιοχή ορίζεται ως «Γενική Κατοικία» και 
«Τουρισµός – Αναψυχή». 
 



 
Εικόνα 5:απόσπασµα ΓΠΣ Πειραιά - Χάρτης Π2 χρήσεις γης 

 

 
Εικόνα 6:απόσπασµα Χάρτη ΦΕΚ 198∆/88 

 
ΣΟΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Σύµφωνα µε το υπό έγκριση ΣΟΑΠ, το Ο.Τ.60/Τ.27 ανήκει στην Ειδική Ζώνη Ανάπλασης (6): 
Μικρολίµανο.  Εµφανίζεται ως θύλακας (33) και προτείνεται στην υποδράση 4 ως χώρος Προσφοράς 
οργανωµένων χώρων στάθµευσης.  
 



 
Εικόνα 7:Απόσπασµα ΣΟΑΠ Πειραιά 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, σύµφωνα µε το Γ.Π.Σ Πειραιά, την Υπουργική Απόφαση που δηµοσιεύτηκε 
στο  ΦΕΚ 198∆/1988 και από το υπό έγκριση ΣΟΑΠ Πειραιά, το Ο.Τ. 60/Τ.29 καθορίζεται ως χώρος 
στάθµευσης, ενώ σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ρυµοτοµία, καθορίζεται ως πλατεία.  
 

 
Εικόνα 8: απόσπασµα από e-poleodomia 

 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Όπως αναφέρθηκε το Ο.Τ.60/Τ.27 έχει χαρακτηρισθεί από το έτος 1958 ως πλατεία. 
     Για την εφαρµογή της εγκεκριµένης ρυµοτοµίας συντάχθηκαν οι µε αρ. 128/19-1-1959 & 143/28-7-
1959 Πράξεις αναλογισµού αποζηµίωσης, από το Πολεοδοµικό Γραφείο Πειραιώς - Προαστίων.  Η υπ’ αρ. 
128/1959 Πράξη κυρώθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. Ε.11046/3-4-1959 Απόφαση Υπουργείου Συγκ. & 
∆ηµοσίων Έργων. Η πρώτη  περιλάµβανε τον αναλογισµό της φερόµενης ιδιοκτησίας Περρωτή 
επιφάνειας 1.525,40τ.µ. και η δεύτερη περιελάµβανε τον αναλογισµό της φερόµενης  ιδιοκτησίας 
Βασιλικού Ναυτικού Οµίλου επιφάνειας 1.372,40τ.µ και τον αναλογισµό της φερόµενης 
ιδιοκτησίας Πωλογιώργη (πρώην ιδιοκτησίας Λέγγερη) επιφάνειας 244,70τ.µ. Για τη συντέλεση της 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ο ∆ήµος Πειραιά προέβη σε παρακατάθεση της καθορισθείσας µε την υπ’ 



αρ. 1259/59 απόφασης Πρωτοδικείου Πειραιά, αποζηµίωσης, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160∆/31-8-
1968. 
 

 
Εικόνα 9: Σχηµατική απεικόνιση πρώην ιδιοκτησιών του χώρου 

      Παράλληλα µε το χαρακτηρισµό του χώρου ως πλατεία το έτος 1958, δηµοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 
212/1-10-1959 η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες του Βασιλικού Ναυτικού που 
αφορούσε, σύµφωνα µε το VII-84A ∆ιάγραµµα της ∆/νσης ∆ηµοσίων Ναυτικών Έργων, του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού, επιφάνεια 1.813,14τ.µ.  Σύµφωνα µε την κήρυξη, στην ανωτέρω έκταση ασκούσαν 
δικαιώµατα κυριότητας οι: Λέγγερης και Περρωτής.  
     Με την από 9-6-1960 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 85∆/22-6-1960), τροποποιήθηκε η προηγούµενη 
κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ως προς το σκοπό της. O νέος σκοπός προέβλεπε  την ανέγερση 
των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Ιστιοπλοϊας Πειραιά, υπέρ και δαπάναις του Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου «Εθνικόν Κέντρον Ιστιοπλοϊας Πειραιώς».  Όµως, παρόλο που υπήρξε η 
ανωτέρω κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του ΕΚΙΠ, 
ουδέποτε άλλαξε το ρυµοτοµικό σχέδιο και ο χώρος όλου του οικοδοµικού τετραγώνου συνέχισε µέχρι 
σήµερα να είναι χαρακτηρισµένος ως πλατεία. 
 
     Μετά την παρακατάθεση από το ∆ήµο Πειραιά και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης για το 
χαρακτηρισµό του χώρου ως πλατεία, το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Πειραιά (ΕΚΙΠ) προσέφυγε στο Σ.τ.Ε 
και µε την υπ’ αρ. 1365/1971 απόφαση της Ολοµέλειας, ακυρώθηκε η παρακατάθεση του ∆ήµου Πειραιά, 
όσο αφορά στις φερόµενες ιδιοκτησίες Λέγγερη και Περρωτή,  έκτασης 1813,14τ.µ.    Στο σκεπτικό της 
εν λόγω απόφασης αναφέρθηκε ότι το ΕΚΙΠ κατέβαλε κατά τα έτη 1961 και 1965 αποζηµίωση στους 
φερόµενους ιδιοκτήτες, το ύψος της οποίας καθορίσθηκε συµβιβαστικά και απέκτησε κυριότητα.   
     
     Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ∆ήµος Πειραιά µετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης 
είναι κύριος των 1.372,40 τ.µ. και το ΕΚΙΠ των υπολοίπων 1.813,14 τ.µ.  
Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Πειραιά καταργήθηκε και συγχωνεύτηκε µε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 
Νεότητας Αγίου Κοσµά, σύµφωνα µε την παρ. 2α, του άρθρου 57, του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α/2011)  
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Σύµφωνα µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο εντός του Ο.Τ.60/Τ.27 υφίστανται τρεις ιδιοκτησίες: 
ΚΑΕΚ: 051165439001 ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά και επιφάνειας 1.372,45 τ.µ., 
ΚΑΕΚ: 051165439002 ιδιοκτησίας Εθν. Κέντρου Νεότητας Αγ. Κοσµά και επιφάνειας 1.558,58 τ.µ.  
ΚΑΕΚ: 051165439003 ιδιοκτησίας Εθν. Κέντρου Νεότητας Αγ. Κοσµά και επιφάνειας 253,20 τ.µ., 
όπως απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα 
 
 



 
Εικόνα 10: απόσπασµα από κτηµατολόγιο 

 
Μετά από αίτηµα του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» (ΝΟΕ) εκδόθηκε η µε 
αρ.  4086/2015 Απόφαση του Σ.τ.Ε  µε την οποία, ακυρώθηκε η άρνηση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε να 
ανακαλέσει τη συντελεσµένη ρυµοτοµική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε µε το από 24-9-1958 Β.∆. κατά 
το µέρος που αφορά το τµήµα ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά, λόγω µη εκπλήρωσης του σκοπού για τον 
οποίο αυτή κηρύχθηκε, που ήταν η δηµιουργία πλατείας. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗΣ        
- Όπως αναφέρθηκε για την ιδιοκτησία ∆ήµου Πειραιά, πρόκειται για µια συντελεσµένη ρυµοτοµική 
απαλλοτρίωση,  για την οποία δεν εκπληρώθηκε ο σκοπός της και εκδόθηκε δικαστική απόφαση για την 
άρση αυτής. 
Σύµφωνα µε την παρ.4, του άρθρου 87, του Ν. 4759/2020, «επανεπιβολή ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης 
είναι ο επαναχαρακτηρισµός ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου του συνόλου ή µέρους ενός 
ακινήτου µετά από την άρση της απαλλοτρίωσης αυτού, ο οποίος επιτρέπεται µόνο λόγω της αυξηµένης 
πολεοδοµικής αναγκαιότητας του χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας υπέρ ου η απαλλοτρίωση 
έχει αποδεδειγµένα τη δυνατότητα να καταβάλει άµεσα τη σχετική αποζηµίωση»  
Στο σκεπτικό της υπ’ αρ. 4086/2015 Απόφασης του Σ.τ.Ε. αναφέρεται: «η ανάκληση της εν λόγω 
απαλλοτρίωσης ουδόλως παρεµποδίζει την εκ νέου επιβολή, συντέλεση και ταχεία πραγµατοποίηση του 
σκοπού της απαλλοτρίωσης, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι σχετικές νόµιµες προϋποθέσεις (πρβλ. ΣτΕ 
3388/2011 7µ. σκ.11, 666/2012 σκ.11)» 
- Για τις δύο ιδιοκτησίες του Εθν. Κέντρου Νεότητας Αγ. Κοσµά, πρόκειται για αυτοδικαίως 
αρθείσα µη συντελεσµένη ρυµοτοµική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε µε το από 24-9-1958 Β.∆.- ΦΕΚ 
153Α/1958.   Επίσης, η αναγκαστική απαλλοτρίωση που προέβλεπε  την ανέγερση των εγκαταστάσεων 
του Εθνικού Κέντρου Ιστιοπλοϊας Πειραιά, αν και συντελέστηκε µε την απόκτηση του χώρου από το 
ΕΚΙΠ, δεν πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός, αφού µέχρι και σήµερα ο χώρος χρησιµοποιείται για στάθµευση 
αυτοκινήτων και σκαφών και όχι για ανέγερση κάποιων εγκαταστάσεων.  
  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗΣ 
Α. Ως προς την πολεοδοµική αναγκαιότητα διατήρησης του χώρου ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς, σας 
γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
Η περιοχή του Μικρολίµανου έχει ορισθεί από το Γ.Π.Σ. ως «Τουρισµός Αναψυχή».  Τόσο οι κεντρικές 
περιοχές του Πειραιά όσο και οι συνοικίες πάσχουν από αδυναµία αντιστοίχησης αναγκών στάθµευσης 
(ζήτησης) και χώρων/θέσεων στάθµευσης (προσφοράς), οπότε είναι απαραίτητη η διαµόρφωση µιας 
ολοκληρωµένης πολιτικής στάθµευσης.   
 
 



 
Η περιοχή επέµβασης βρίσκεται σε εκτεταµένο θαλάσσιο µέτωπο και περιλαµβάνει εξαιρετικά µεγάλο 
αριθµό δραστηριοτήτων αναψυχής και (µε τη γενικότερη έννοια) τουρισµού.  Η συνέχειά της – Ακτή 
∆ηλαβέρη – είναι η παράκτια έκταση, οριοθετούµενη µε τεχνητό κανάλι, ιδιοκτησίας ∆ηµοσίου. 
Πρόκειται για µια περιοχή άµεσης τουριστικής αξιοποίησης, η οποία περιλαµβάνει και κέντρα εστίασης. 
Χαρακτηρίζεται από αυξηµένη κυκλοφοριακή κίνηση κατά τους θερινούς µήνες, και έντονη έλλειψη 
οργανωµένων χώρων στάθµευσης αλλά και κοινόχρηστων χώρων.  ∆εδοµένου ότι, µε το  ΦΕΚ 
63ΑΑΠ/10-4-18 η οδός Ακτή Κουµουνδούρου καθορίσθηκε ως δρόµος ήπιας κυκλοφορίας, ο καθορισµός 
ενός οργανωµένου υπαίθριου χώρου στάθµευσης θα έδινε λύση στην έντονη έλλειψή τους.  Παράλληλα, 
και ένας κοινόχρηστος χώρος – πλατείας και πρασίνου, σε συνδυασµό µε το θαλάσσιο µέτωπο, βοηθά 
στην οργάνωση των δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισµού και δηµιουργεί χώρο ανάπαυλας και 
πνεύµονα πρασίνου.    
Σε συνέχεια των ανωτέρω εκτιµούµε ότι, αναφορικά µε το χώρο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά, όπως 
αυτός αποτυπώνεται στο από Μαρτίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας µας, µε 
κτηµατολογικό αριθµό (2), είναι επιβεβληµένη η επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας συντελεσµένης 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό, κοινόχρηστο χώρο – πλατείας. 
Αναφορικά µε τα δύο οικοπεδικά τµήµατα του Ο.Τ.60/Τ.27, ιδιοκτησίας ΕΚΙΠ, είναι 
επιβεβληµένη η επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας µη συντελεσµένης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, 
που επιβλήθηκε µε το από 24-9-1958 Β.∆. - ΦΕΚ 153Α/1958.  Για το µε κτηµατολογικό αριθµό (1) 
οικοπεδικό τµήµα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο από Μαρτίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα της 
υπηρεσίας µας, µε αλλαγή του σκοπού, από κοινόχρηστο χώρο πλατεία, σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης.  
Ο εν λόγω καθορισµός   έρχεται σε ταύτιση µε αυτόν του Γ.Π.Σ και του υπό έγκριση ΣΟΑΠ Πειραιά.  
Επιπλέον, ο υπαίθριος χαρακτηρισµός του, είναι λιγότερο επιβαρυντικός για το οικιστικό περιβάλλον, 
αφού δεν θα αναπτυχθεί σε τρεις στάθµες κτιρίου, όπως οριζόταν από το Γ.Π.Σ. και από την από 1-2-
1988 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 198∆/1988. 
Για το µε κτηµατολογικό αριθµό (3) οικοπεδικό τµήµα, είναι αναγκαία η επανεπιβολή της αυτοδικαίας 
αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό του κοινόχρηστου χώρου – πλατείας. 
Αθροιστικά µε την ιδιοκτησία του ∆ήµου Πειραιά δηµιουργείται ένας χώρος επιφάνειας 1640,45 τ.µ. 
ικανός για την ανάπτυξή του ως κοινόχρηστο χώρο,  για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.   
 
Β. Ως προς την πρόθεση και οικονοµική δυνατότητα του δήµου για την άµεση καταβολή της 
προσήκουσας αποζηµίωσης στους δικαιούχους, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
Οι διατάξεις περί ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων δεν καλύπτουν την περίπτωση της άρσης 
συντελεσµένης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης.  Στις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
(Ν.2882/01), το άρθρο 12 «Ανάκληση συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» αναφέρεται η 
διαδικασία για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και όχι για τις ρυµοτοµικές. 
Σύµφωνα µε αυτές, η συντελεσµένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ ΟΤΑ Α΄και 
Β΄βαθµού δύναται να ανακληθεί ολικώς ή µερικώς εφόσον η αρµόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόµο ως δηµόσιας 
ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ’ ού η απαλλοτρίωση.   
Η ολική ή µερική ανάκληση της απαλλοτρίωσης, γίνεται µε απόφαση της Αρχής η οποία την έχει κηρύξει, 
ύστερα από καταβολή, στο δηµόσιο ή άλλο πρόσωπο που βαρύνεται µε την δαπάνη της απαλλοτρίωσης, 
αποζηµίωσης ίσης µε την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο προσδιορισµού αυτής.  Ο καθορισµός της 
καταβλητέας αποζηµίωσης γίνεται: α) µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, εάν η απαλλοτρίωση έχει 
κηρυχθεί υπέρ του ∆ηµοσίου και β)  µε απόφαση του υπέρ ου η απαλλοτρίωση σε κάθε άλλη περίπτωση. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπως έχουµε αναφέρει κρίνουµε ότι η απαλλοτρίωση είναι αναγκαία για 
άλλο σκοπό, για τη δηµιουργία υπαίθριου χώρου στάθµευσης. 
 
     Μετά από αλληλογραφία µε συναρµόδιες υπηρεσίες τεκµηριώθηκε ότι: 
 
για τη συντέλεση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ακινήτου επιφάνειας 1.372,40 τ.µ. ιδιοκτησίας ∆ήµου 
Πειραιά, αποδόθηκαν στους νοµίµους εκπροσώπους του Σωµατείου µε την επωνυµία «Βασιλικός 
Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος» τα ποσά: 

- κατά το έτος 1968: 1.303.780 δρχ. (σύµφωνα µε το ΦΕΚ 160∆/31-8-1968) 
- κατά το έτος 1972: 8.989.220 δρχ. (σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. (0) 105878_18/2-10-18 

έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων Αθήνας) 
Σύνολο ποσού: 10.293.000 δρχ.  
 

 
 



 
     Με το αρ. πρωτ. 98509 π.ε./4-4-19 έγγραφο του Τµ. ∆ηµοσίων & Ανταλλαξίµων Κτηµάτων, του 
Υπουργείου Οικονοµικών, διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία µας: 

- η από 3-4-19 Έκθεση Εκτίµησης της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001, σύµφωνα µε 
την οποία η αξία της υπό εξέταση έκτασης ανέρχεται στο ποσό των #2.000# €/τ.µ. 
ήτοι 2.744.800 € 

- το από 4-4-19 φύλλο υπολογισµού αντικειµενικής αξίας έτους 2006, (έτος κατά το οποίο 
κατατέθηκε η αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ) σύµφωνα µε το οποίο η αντικειµενική αξία της υπό 
εξέταση έκτασης ανέρχεται στο ποσό των #1.100,30# €/τ.µ. 

- το από 4-4-19 φύλλο υπολογισµού αντικειµενικής αξίας έτους 2019, σύµφωνα µε το 
οποίο η αντικειµενική αξία της υπό εξέταση έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 
#1.193,40# €/τ.µ. 

 
 
     Σε συνέχεια των ανωτέρω προκύπτει ότι η επιστρεπτέα αποζηµίωση που θα έπρεπε να καταβάλει ο 
νόµιµος εκπρόσωπος του Σωµατείου µε την επωνυµία «Βασιλικός Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος», 
προκειµένου να υλοποιηθεί διοικητικά η άρση της συντελεσµένης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε 
συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση, ανέρχεται στο ποσό των #2.000# €/τ.µ. που αντιστοιχεί στην 
αξία της υπό εξέταση έκτασης, σύµφωνα µε την Έκθεση Εκτίµησης της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 
2882/2001.  
Παράλληλα, η απαίτηση της εγγραφής ποσού στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για την επανεπιβολή της 
δικαστικά αρθείσας συντελεσµένης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, είναι η προσήκουσα αποζηµίωση.   Ως 
προσήκουσα αποζηµίωση ορίζεται η υπολογιζόµενη αξία µε βάση το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του 
Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το ηµερολογιακό έτος δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
της σχετικής διοικητικής πράξης έγκρισης της τροποποίησης, µε την οποία επιβάλλεται εκ νέου η 
ρυµοτοµική απαλλοτρίωση.  Η αντικειµενική αξία κατά το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των 
#1.193,40# €/τ.µ., σύµφωνα µε τον υπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία όµως δεν 
αντιστοιχεί στην προσήκουσα αποζηµίωση, δεδοµένου ότι δεν γνωρίζουµε το έτος δηµοσίευσης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διοικητικής πράξης έγκρισης της τροποποίησης για την 
επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης, και κατά συνέπεια και την αντικειµενική αξία. 
 
      
     Με βάση τα ανωτέρω, καθώς και το µε αρ. πρωτ. 54158/1520/19-11-2020 έγγραφο της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, εκτιµούµε ότι  το  ποσό της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης αντισταθµίζεται µε 
το ποσό που πρέπει να επιστραφεί από το ΝΟΕ για την άρση της απαλλοτρίωσης και παρέλκει η 
εγγραφή ποσού στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης, 
στο τµήµα ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά. 
 
Αναφορικά µε την επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης για την µε 
κτηµατολογικό αριθµό (1) στο από Μαρτίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας µας, ιδιοκτησία 
του ΕΚΙΠ, δεν απαιτείται εγγραφή ποσού στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, καθώς θα παραµείνει 
ιδιοκτησία του ΕΚΙΠ, αλλάζοντας χρήση από πλατεία σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης, χρήση που ήδη 
υφίσταται στην πράξη. 
Αναφορικά µε την επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης για την µε 
κτηµατολογικό αριθµό (3) στο από Μαρτίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας, ιδιοκτησία του 
ΕΚΙΠ, για τον επαναχαρακτηρισµό του χώρου ως κοινόχρηστου – πλατείας, απαιτείται η εγγραφή ποσού 
που ισοδυναµεί µε την προσήκουσα αποζηµίωση. 
∆ηλαδή 1.193,40 €/τ.µ. Χ 253,20 τ.µ. = 302.168,88 € ή  
Με εµπορική αξία: 2.000 €/τ.µ Χ 253,20 τ.µ. = 506.400,00 € 
 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2021 έχει προβλεφθεί κωδικός µε Κ.Α.40.7111.51 
«Απαλλοτρίωση χώρου επί των οδών ακτή Κουµουνδούρου Μάντζαρου Παυσιλίπου Ο.Τ. 60» µε ποσό: 
1,00.   
Το ποσό των 506.400,00 €, µπορεί να καλυφθεί από χρηµατοδότηση του Πράσινου Ταµείου σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 93, του Ν.4759/20, σύµφωνα µε την οποία το Πράσινο Ταµείο, 
δύναται να καλύπτει το σύνολο της προσήκουσας αποζηµίωσης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης 
κοινόχρηστων χώρων.  Επίσης, η σχετική εγγραφή δαπάνης στον προϋπολογισµό του οικείου δήµου 
γίνεται ταυτοχρόνως µε εγγραφή ισόποσου εσόδου από χρηµατοδότηση προερχόµενη από το Πράσινο 
Ταµείο. 
 



 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
Σε συνέχεια όσων αναλύθηκαν, προτείνεται: 
Η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ. 60/Τ.27 που 
περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου - Παυσιλίπου – Επιδαύρου – Ακτή Κουµουνδούρου, για: 
Α) την άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας συντελεσµένης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, η 
οποία επιβλήθηκε µε το από 24-9-1958 Β.∆ – ΦΕΚ 153Α/1958, σε συµµόρφωση µε την υπ’ αρ. 
4086/2015 Απόφαση του Σ.τ.Ε, για τον ίδιο σκοπό – πλατεία, στην υπό στοιχεία 
Α,Β,Γ,∆,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,Ε,Ζ,Η,Θ,Α  ιδιοκτησία του ∆ήµου Πειραιά, µε ΚΑΕΚ: 
051165439001,  
Β) την άρση και επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, η οποία 
επιβλήθηκε µε το από από 24-9-1958 Β.∆ – ΦΕΚ 153Α/1958, µε αλλαγή του σκοπού από πλατεία σε 
υπαίθριο χώρο στάθµευσης, στην υπό στοιχεία Ι,Κ,1,2,3,4,5,6,7,8,Ε,Ζ,Η,Θ,Α,Ι µε ΚΑΕΚ 051165439002 
ιδιοκτησία του ΕΚΙΠ  
Γ) την άρση και επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, η οποία επιβλήθηκε 
µε το από 24-9-1958 Β.∆ – ΦΕΚ 153Α/1958, για τον ίδιο σκοπό – πλατεία, στην υπό στοιχεία 
Β,Γ,∆,19,20,Μ,Β µε ΚΑΕΚ:  051165439003 ιδιοκτησία του ΕΚΙΠ,  
όπως περιγράφονται στο από Μαρτίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας 
και την έγκριση κατάθεσης αιτήµατος στο Πράσινο Ταµείο για χρηµατοδότηση και κάλυψη 
του συνόλου της προσήκουσας αποζηµίωσης, για την ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ: 051165439003. 
 
Τέλος υπενθυµίζεται η σχετική νοµοθεσία του άρθρου 172 του Ν. 3852/10. 
 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 

των κ.κ. Συµβούλων.   
 

          Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας»,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018). 
 
          Αφού άκουσε την κ. Ζωή Κεχαγιά η οποία πρότεινε αλλαγή του σκοπού στην  ως άνω 
εισήγηση, από πλατεία σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης για όλο το οικοδοµικό τετράγωνο και  
ύστερα από διαλογική συζήτηση του Προέδρου και των µελών του Σώµατος, µε µειοψηφία του 
Προέδρου κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου και των κ.κ. Ρωξάνης Μπουρδάκου και Νικόλαου 
Νταουντάκη, οι οποίοι συµφωνούν µε την ως άνω εισήγηση της  ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & 
Γ.Σ.Π.- Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α.  
 

 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 

     Και εγκρίνει  την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ. 
60/Τ.27 που περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου - Παυσιλίπου – Επιδαύρου – Ακτή Κουµουνδούρου, 
και προτείνει αλλαγή του σκοπού από πλατεία σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης για όλο το 
οικοδοµικό τετράγωνο, ως εξής: 
Α) την άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας συντελεσµένης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, η 
οποία επιβλήθηκε µε το από 24-9-1958 Β.∆ – ΦΕΚ 153Α/1958, σε συµµόρφωση µε την υπ’ αρ. 
4086/2015 Απόφαση του Σ.τ.Ε,  µε αλλαγή του σκοπού από πλατεία σε υπαίθριο χώρο 
στάθµευσης, στην υπό στοιχεία Α,Β,Γ,∆,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,Ε,Ζ,Η,Θ,Α  ιδιοκτησία του ∆ήµου 
Πειραιά, µε ΚΑΕΚ: 051165439001,  
Β) την άρση και επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, η οποία 
επιβλήθηκε µε το από από 24-9-1958 Β.∆ – ΦΕΚ 153Α/1958, µε αλλαγή του σκοπού από πλατεία σε 
υπαίθριο χώρο στάθµευσης, στην υπό στοιχεία Ι,Κ,1,2,3,4,5,6,7,8,Ε,Ζ,Η,Θ,Α,Ι µε ΚΑΕΚ 
051165439002 ιδιοκτησία του ΕΚΙΠ  

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

   
   

∆ΗΜ.  ΑΡΑΠΗΣ 



 
 
 
Γ) την άρση και επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, η οποία επιβλήθηκε 
µε το από 24-9-1958 Β.∆ – ΦΕΚ 153Α/1958, µε αλλαγή του σκοπού από πλατεία σε υπαίθριο χώρο 
στάθµευσης, στην υπό στοιχεία Β,Γ,∆,19,20,Μ,Β µε ΚΑΕΚ:  051165439003 ιδιοκτησία του ΕΚΙΠ,  
 
  

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 18 
 

Πειραιάς 8 Ιουνίου  2021 
 
 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  9-6-2021 

  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος               Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  


