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          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 7ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 5-7-2022 

Αρ. Απόφασης: 28 
 
 

            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 5.7.2022 ηµέρα Τρίτη και 
και ώρα 19:30, τηρουµένων των υγειονοµικών µέτρων, σύµφωνα µε τον Ν. 4940/14-6-22 
(Α΄112) και την υπ΄ αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.38083/30-6-22 Κ.Υ.Α. και  ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 
59/30-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου 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. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
3. Αθανασίου Ευαγγελία 
4. Βρεττάκος Αθηνόδωρος  
5. Κεχαγιά Ζωή 
6. Μακρής Χρήστος 
7. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
8. Μπουρδάκου Ρωξάνη  

 
 
 
 
Απόντες οι σύµβουλοι κ.κ. Αγαπητάκης Αγαπητός, Γεωργούλης Ευάγγελος και Νταουντάκης 
Νικόλαος. 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

      Η Γραµµατέας: Βασιλεία Γκιουλάκη 

 



 
 
      

ΘΕΜΑ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

                    ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  άάρρσσηη  κκααιι  εεππααννεεππιιββοολλήή  ττηηςς  δδιικκαασσττιικκάά  ααρρθθεείίσσααςς  
ρρυυµµοοττοοµµιικκήήςς  ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς  πποουυ  εεππιιββλλήήθθηηκκεε  µµεε  ττοο  ααππόό  1188--55--11995555  ∆∆..ΡΡ..  ––  ΦΦΕΕΚΚ  113333//11995555  σσεε  
ττµµήήµµαα  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΣΣααββββόόπποουυλλοουυ,,  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΟΟµµ..  ΣΣκκυυλλίίττσσηη  3300  &&  ΕΕυυρριιππίίδδοουυ,,  
σσττοο  ΟΟ..ΤΤ..  116688//ΤΤ..2266  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά..  
  

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. 1363/30-06-2022 εισήγησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & 
Γ.Σ.Π.- Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. η οποία έχει ως εξής: 
 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

  

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – Π.Ε.Α. 

 Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

  

 

ΘΕΜΑ: «Άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε 

µε το από 18-5-1955 ∆.Ρ. – ΦΕΚ 133/1955 σε τµήµα ιδιοκτησίας του κ. Γεώργιου Σαββόπουλου, 

επί της οδού Οµ. Σκυλίτση 30 & Ευριπίδου, στο Ο.Τ. 168/Τ.26 του ∆ήµου Πειραιά» 

 

Σχετ.  α) Η µε αρ. πρωτ. 1363/1-3-2022 αίτηση του κ. Γεωργ. Σαββόπουλου 

             β) Η µε αρ. Α.7820/2017  Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά  

 

Με την «α» σχετική αίτηση του κ. Νικ. Μωραϊτη κατατέθηκε φάκελος προκειµένου να εξεταστεί 

από την υπηρεσία µας η άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε σε τµήµα της ιδιοκτησίας 

του, σε συµµόρφωση µε τη (β) σχετική δικαστική Απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88, 

του Ν. 4759/20. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ιδιοκτησία του κ. Γεωργ. Σαββόπουλου βρίσκεται στη συµβολή των οδών Οµ. Σκυλίτση 30 και 

Ευριπίδου, στο Ο.Τ. 168/Τ.26 του ∆ήµου Πειραιά που περικλείεται από τις οδούς Οµ. Σκυλίτση – 

Ευριπίδου – Παυσανίου - Πραξιτέλους, στην Β΄ ∆ηµοτική Κοινότητα.   

Στο υπό εξέταση ακίνητο επιβλήθηκε ρυµοτοµική απαλλοτρίωση µε το από 18-5-1955 ∆.Ρ. – 

ΦΕΚ 133/1955. 

Με τις υπ’ αρ.:  

- Ε 48554/3-1-1970 Απόφαση Υπουργού ∆ηµοσίων έργων - (ΦΕΚ 7∆/1970), 

- 330881/444/22-11-1975 Απόφαση Νοµάρχη - (ΦΕΚ 283∆/1975) 

-  ∆1γ/0/12054/22-11-1985 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 721∆/1985)  

χαρακτηρίστηκε ως επείγουσα η εφαρµογή της εγκεκριµένης ρυµοτοµίας για την διάνοιξη της οδού 

Τροχιοδρόµων  για λόγους κυκλοφοριακούς.  

Με την ∆12/0/36416/8-12-1997 Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1146∆/31-12-1997) επισπεύθηκε 

από το ∆ηµόσιο η κατασκευή της Λεωφ. Τροχιοδρόµων από το Σταθµό ΗΣΑΠ του Ν.Φαλήρου µέχρι τον 

κόµβο Κ1 Αγίου ∆ιονυσίου Ακτής Κονδύλη. 

Σύµφωνα µε το από Νοεµβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραµµα που κατατέθηκε στην υπηρεσία 

µας, η υπό εξέταση ιδιοκτησία έχει συνολική επιφάνεια 172,40 τ.µ., από την οποία ρυµοτοµείται η 

επιφάνεια των 111,20 τ.µ. και αποµένει επιφάνεια 61,20 τ.µ.  

            Με την ανωτέρω (β) σχετική Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, ακυρώθηκε η 

άρνηση της ∆ιοίκησης να προβεί στην άρση της επισπευσθείσας µε την ∆1γ/0/12054/22-11-1985 

Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 721∆/1985), ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης επί του υπό εξέταση 

 

 

 

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



 

 

 ακινήτου και αναπέµπει την υπόθεση στη ∆ιοίκηση, προκειµένου να προβεί στις νόµιµες ενέργειες. 

 

Για το ίδιο Ο.Τ.168/Τ.26 έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα Προεδρικά ∆ιατάγµατα για άρση και 

επανεπιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, για όµορες ιδιοκτησίες, ως ακολούθως: 

• Με το από 29-10-2019 Π.∆. – ΦΕΚ 678∆/12-11-2019 εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκ. 

Ρυµοτοµικού σχεδίου στην οδό Οµ. Σκυλίτση 32 και Οµ. Σκυλίτση 44 & Παραξιτέλους, 

στο Ο.Τ. 168/Τ.26, µε άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης. 

 
Εικόνα 1: απόσπασµα ΦΕΚ 678∆/2019 

• Με το από 4-11-2019 Π.∆. – ΦΕΚ 704∆/29-11-2019 εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκ. 

Ρυµοτοµικού σχεδίου στην οδό Οµ. Σκυλίτση 34, στο Ο.Τ.186/Τ.26 µε άρση και 

επανεπιβολή απαλλοτρίωσης. 

 
Εικόνα 2: απόσπασµα ΦΕΚ 704∆/2019 

 

 

 

 

 



 

 

Για τις δύο ανωτέρω ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις η παρακατάθεση των αποζηµιώσεων 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 961∆/31-12-2021. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Όπως αναφέρθηκε, σύµφωνα µε το από Νοεµβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραµµα που 

κατατέθηκε στην υπηρεσία µας, η υπό εξέταση ιδιοκτησία έχει συνολική επιφάνεια 172,40 τ.µ., από την 

οποία ρυµοτοµείται η επιφάνεια των 111,20 τ.µ. και αποµένει επιφάνεια 61,20 τ.µ. 

Το εναποµείναν της ρυµοτόµησης οικοπεδικό τµήµα , σύµφωνα µε τη δήλωση 651/1977 του 

υπογράφοντα µηχανικού, είναι ως έχει οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του 

Ν.1337/83. 

 Εντός της ιδιοκτησίας υφίσταται ισόγεια ερειπωµένη µη κατοικήσιµη µε κεραµοσκεπή οικία 

συνολικής επιφάνειας 119,60 τ.µ. από την οποία ρυµοτοµείται επιφάνεια 82,00 τ.µ. και εναποµένει 

επιφάνεια 37,60 τ.µ.   

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου φέρει ΚΑΕΚ γεωτεµαχίου: 

051165007001/0/0.   

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗΣ  ΤΗΣ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ   

Σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Ν. 4759/20, οι διατάξεις των άρθρων 86 έως 89 εφαρµόζονται και 

σε περίπτωση άρσης της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, σε συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση που έχει 

εκδοθεί πριν από τη δηµοσίευση του συγκεκριµένου νόµου, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση.    

Σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 4859/20 η ολική ή µερική επανεπιβολή της ρυµοτοµικής 

απαλλοτρίωσης είναι δυνατή µόνο, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) σοβαροί πολεοδοµικοί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρηση του ακινήτου ή µέρους αυτού ως 

κοινόχρηστου  και  

Β) ο οικείος δήµος να διαθέτει την οικονοµική δυνατότητα για την άµεση καταβολή της 

προσήκουσας αποζηµίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται µε την εγγραφή της προσήκουσας 

αποζηµίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισµό του οικείου δήµου.  Ως προσήκουσα αποζηµίωση 

ορίζεται, η υπολογιζόµενη µε βάση το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών 

κατά το ηµερολογιακό έτος υποβολής της αίτησης. 

Αναφορικά µε την πρώτη προϋπόθεση εκτιµούµε ότι η διατήρηση του ακινήτου ως κοινόχρηστου 

είναι επιβεβληµένη τόσο για πολεοδοµικούς λόγους όσο και κυκλοφοριακούς.  Η προτεινόµενη 

επανεπιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης αποτελεί συνέχεια των προεδρικών διαταγµάτων που 

δηµοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 678∆/2019 & ΦΕΚ 704∆/2019 και αποσκοπεί στη διαπλάτυνση της οδού Οµ. 

Σκυλίτση. 

Αναφορικά µε τη δεύτερη προϋπόθεση, έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 

έτος 2022 σχετικός κωδικός µε ΚΑ. 40. 7111.52 µε ποσό 80.000,00 €. 

Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 30575/ΑΠΑ/4-5-2022 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Πειραιά 

Νήσων & ∆υτικής Αττικής, η αντικειµενική αξία εδάφους για το έτος 2022 για το εν λόγω ακίνητο, έχει 

υπολογιστεί σε 1.111,37 €/τ.µ.  

Συνεπώς, η αντικειµενική αξία του ρυµοτοµούµενου τµήµατος εδάφους υπολογίστηκε: 

(111,20 τ.µ. Χ 1.111,37 €/τ.µ. = 123.584,34 €  

Η αντικειµενική αξία του ρυµοτοµούµενου κτίσµατος, όπως υπολογίστηκε από την υπηρεσία µας 

ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00 €. 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ = 123.584,34 + 

34.000,00 = 157.584,34 € 

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνουµε, την άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας 

ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης για τη διαπλάτυνση της οδού Οµ. Σκυλίτση, σε τµήµα ακινήτου επί της 

οδού Οµ. Σκυλίτση 30 & Ευριπίδου, στο Ο.Τ.168/Τ.26, επιφάνειας 111,20 τ.µ., φερόµενου ιδιοκτήτη 

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

  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΥΠ. ∆ΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π. και 

∆/ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΗΜ.  ΑΡΑΠΗΣ 

 



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

των κ.κ. Συµβούλων.   
 

          Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρθ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας»,  
όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018). 
 
          Αφού είδε την ως άνω εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.- Τµήµα Γενικού 
Σχεδιασµού – Π.Ε.Α., την µε αρ. πρωτ. 1363/01-03-2022 αίτηση του κ. Γεωργ. Σαββόπουλου, 
την µε αρ. Α.7820/2017  Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, το από Νοεµβρίου 
1997 τοπογραφικό διάγραµµα, το απόσπασµα προϋπολογισµού έτους 2022 του ∆ήµου 
Πειραιά, καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 30575/ΑΠΑ/4-5-2022 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας 
Πειραιά Νήσων & ∆υτικής Αττικής. 
 
         Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος κατά 
την οποία δήλωσαν ότι εγκρίνουν το πιο πάνω θέµα, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης 
Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.- Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. 
 
 

 Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

     Και εγκρίνει την άρση και επανεπιβολή της δικαστικά αρθείσας ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε µε το από 18-5-1955 ∆.Ρ. – ΦΕΚ 133/1955 σε τµήµα 
ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου Σαββόπουλου, επί της οδού Οµ. Σκυλίτση 30 & Ευριπίδου, στο 
Ο.Τ. 168/Τ.26 του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & 
Γ.Σ.Π.- Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. 
  

  
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 28 

 
Πειραιάς 5 Ιουλίου 2022 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  6-7-2022 

  
                      Ο                                     Η 
               Πρόεδρος                         Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος                        Βασιλεία Γκιουλάκη  

 

  


