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ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 

ιδιοκτησίας στην ιδιοκτησία ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και λοιπών 
συνιδιοκτητών στο Ο.Τ. 2130Α επί των  οδών Θηβών, Σπερχειού και 
Σηγωνίου Περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίου βάσει του άρθρου 90 
του Ν. 4759/2020

Σχετικά: 1) το υπ’ αριθ. πρωτ. 18523/17-03-2021 αίτημα των ιδιοκτητών Χρήστου Μιχαήλ και λοιπών – 

                     (σχετ. 1)
   2) η υπ’ αριθ. πρωτ. 19841/23-03-2021 συμπληρωματική αίτηση των ως άνω ιδιοκτητών 

                     (κατάθεση τίτλων διαγραμμάτων και κτηματολογικών φύλλων) – (σχετ. 2)
                3) τις υπ’ αριθ. πρωτ. 42444/16-6-2021 και 51455/15-07-2021 γνωματεύσεις του Δικηγόρου του 

                    Δήμου κου Χαράλαμπου Μιχάλη– (σχετ. 3 )
   4) η 2/2013 Διορθωτική Πράξη της 1/2009 Πράξη Εφαρμογής (πίνακας και διάγραμμα) – (σχετ. 4)
   5) το υπ’ αριθ. πρωτ. 65036/9-9-21 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας – 

                    (σχετ.5)
   6) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 96259/29-12-2021 έγγραφό μας σχετικά με «αναγκαιότητα χρηματοδότησης    

       με σκοπό την αποζημίωση Κοινοχρήστων Χώρων των οποίων η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει

       αρθεί» - (σχετ. 6)
   7) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 65587/11-9-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για λήψη απόφασης 

       επανεπιβολής της εν λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. – (σχετ. 7)
  8) Το υπ’ αριθ. 16735/2-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
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       της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α.Π. δικός μας 23347/30-3-22) – (σχετ.8)
   9) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32974/6-5-2022 αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου των αιτούντων με την 

      οποία καταθέτουν σχέδιο πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού, θεωρημένο από την αρμόδια   

      Υπηρεσία Δόμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 90 του ν. 4759/2020 – (σχετ. 9)
 10) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 360203/19-9-22 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (αρ. 

       πρωτ. δικός μας 69715/22-9-22) – (σχετ. 10)
  11) το υπ’ αριθ. πρωτ. 71515/29-9-22 έγγραφό μας προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  

        Ιλίου – (σχετ. 11)
 12) το υπ’ αριθ. πρωτ. 71011/28-9-2022 έγγραφο της κυρίας Άννας Μιχαήλ – (σχετ. 12)

 Έχοντας υπόψη: τα άρθρα 87 – 90 του Ν.4759/2020

Σε συνέχεια της (σχετ. 7) εισήγησης της Υπηρεσίας μας προς το Δ.Σ. Ιλίου, της (σχετ. 9) αίτησης 

της δικηγόρου των ιδιοκτητών ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και λοιπών και δεδομένου ότι βάσει της παρ. 3 

του άρθρου 88 του ν. 4759/2020 «το Δημοτικό Συμβούλιο είτε εκκινεί τη διαδικασία τροποποίησης 

του ρυμοτομικού σχεδίου, είτε προτείνει στον οικείο Περιφερειάρχη την εκ νέου επιβολή της 

αρθείσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης» σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η εκ νέου 
επιβολή ή η μερική επανεπιβολή της αρθείσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, επειδή δεν 

πληρείται η προϋπόθεση της παρ. 3β του άρθρου 88, βάσει της οποίας «ο οικείος δήμος πρέπει 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». 

Επομένως, το Δ.Σ. πρέπει να αποδεχθεί την αίτηση και να εκκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης 

ρυμοτομικού σχεδίου, βάσει του Τοπογραφικού Διαγράμματος που έχουν καταθέσει οι αιτούντες – 

(σχετ.9), όπως περιγράφεται στο άρθρο του 90 του ν. 4759/2020. Αναλυτικότερα, κατατέθηκε το 

από Αύγουστο 2020 Κτηματογραφικό Διάγραμμα για τροποποίηση σχεδίου του Τοπογράφου 

Μηχανικού Χρήστου Μιχαήλ, θεωρημένο ως προς τις ρυμοτομικές / οικοδομικές γραμμές και 
τους όρους δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Αιγάλεω – αρ. πρωτ. 10846/26-3-
2021. Στο ως άνω διάγραμμα, προτείνεται ο αποχαρακτηρισμός του τμήματος της ιδιοκτησίας που 

βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 2130Α από Κοινόχρηστο Χώρο – Πράσινο – Πλατεία σε Οικοδομήσιμο 
Χώρο, με νέες κορυφές Τ1-Τ2-Τ3-Τ4, και συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87, όπως 

αναγράφονται στον αντίστοιχο Πίνακα του ως άνω Διαγράμματος. Επιπρόσθετα προτείνεται 

πρασιά, πλάτους 4μ. επί της οδού ΣΗΓΩΝΙΟΥ και επί του πεζοδρόμου, παράδρομου, της οδού 

ΘΗΒΩΝ. Τέλος, βάσει του ν. 2508/1997 για την εν λόγω ιδιοκτησία, εμβαδού 2107,64τ.μ. 

υπολογίζεται εισφορά σε γη (λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης) ίση με 389,41τ.μ. το τελικό 

οικοδομήσιμο τμήμα της ιδιοκτησίας που θα προκύψει έχει εμβαδό 1529,35τ.μ. και άρα 

ρυμοτομείται κατά 578,72τ.μ., επιφάνεια μεγαλύτερη από την οφειλόμενη εισφορά σε γη. Η 
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ρυμοτομούμενη επιφάνεια (189,31τ.μ.) που προκύπτει μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη 

χρήζει αποζημίωσης.

Συμπερασματικά, η Υπηρεσία μας προτείνει την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου λόγω 
άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 2130Α επί των οδών ΘΗΒΩΝ, ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΣΗΓΩΝΙΟΥ, περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω.

Συνεπώς, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση ώστε να γίνει αποδεκτή η αίτηση των ΧΡΗΣΤΟ 

ΜΙΧΑΗΛ και λοιπών, να εκκινηθεί η διαδικασία τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 2130Α και να 

προτείνετε στον αρμόδιο Περιφερειάρχη Αττικής την μετατροπή λόγω άρσης του Ο.Τ. 2130Α 
από Κοινόχρηστο Χώρο – Πράσινο – Πλατεία σε Οικοδομήσιμο Χώρο, με νέες κορυφές Τ1-
Τ2-Τ3-Τ4, πρασιές πλάτους 4μ. και εισφορά σε γη 389,41τ.μ., όπως περιγράφονται στο 

συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, βάσει των άρθρων 

88 και 90 του ν. 4759/2020.

Συνημμένα: (σχετ. 1  έως 12)

            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ               
                                               ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
                                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                     

                                                          ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ










