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Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αυτοτελές Τµήµα  
Υποστήριξης των  Πολιτικών Οργάνων 
Ταχ. ∆/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές 
Συντάκτης: A. Σπανάκης 
Τηλ.: (+30)  213 2072398  -  399 
Fax:  (+30)  213 2072396 
E-mail: dhmsym@acharnes.gr 
 
Απόσπασµα από το 17o Πρακτικό                                                                                                       
Αριθµ. Αποφ.: 224 
Αριθµ. Θέµατος: 2ο Έκτακτο                                                                                                          
Συνεδρίαση της 25-10-2016                                                                                                                          
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 64406/21-10-2016 
 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 
           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              1.Γιαµαρέλος Γεώργιος                                                                                 
2.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      2.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
3.Πεδιαδίτης Στέργιος                                                         3.Κοσµίδου Λουίζα                                                                                     
4.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             4.Λαζάρου Ιωάννης                                                                                     
5.Τσάτσης Νικόλαος                                                                                    5.Μηλιώρη Αφροδίτη                                                       
6.Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος                                                                            6.Μιχαηλίδης ∆ηµήτριος                                                                                
7.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                                                             7.Ναυροζίδου Μαρία                                                                                    
8.∆ασκαλάκης Γεώργιος                                              8.Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                                                
9.Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία                                                                        9.Παντελιά Εύη                                                                                        
10.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  10.Ποιµενίδης Γεώργιος                                       
11.Τοπαλίδης Ευστάθιος                                                                                 11.Σασαρίδης Κωνσταντίνος                                                                              
12.Κατσούρος Σπυρίδων                                                                                  12.Σαχσανίδη Ελένη                                                                                     
13.Συρινίδης Θεόδωρος                             13.Χίος Αναστάσιος                                                                                     
14.Σταύρου Γεώργιος                                                                              14.Ντούρος Σωτήριος                                                                                    
15.Ρούσσας Κωνσταντίνος                                                                                15.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης           
16.Αφουξενίδης Θεόφιλος                                                                                16.Βρεττός Μιχάλης                                                                     
17.Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               17.Βρεττός Σπύρος                                                                                      
18.Τσουκαλάς Ηλίας                                                                                     18.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                              
19.Ζητούνης Ηλίας                                                           19.Κατάρας Αναστάσιος                                                                                  
20.Μουκάνης Μαρίνος                                                                                    20.Κοσµίδης Παναγιώτης                                                                                 
 21.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                   
 22.Ξαγοράρης Νικόλαος                                          
 23.Ποιµενίδου Όλγα                                                                                     
  24.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                  
  25.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                               
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

κος Ιωάννης Κασσαβός νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
      
Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν στην συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Βρεττός Σπύρος, Πολυµενέας Παναγιώτης, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
και Τσουκαλάς Ηλίας. Μετά το τέλος των ανακοινώσεων αποχώρησαν από την 
συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ντούρος Σωτήριος και Χίος Αναστάσιος.  
 
Μετά την εκφώνηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Πολυµενέας Παναγιώτης δηλώνει στο Σώµα ότι αποχωρεί από την 
συνεδρίαση. Επίσης κατά την διάρκεια της συζήτησης του ίδιου θέµατος δηλώνουν 
στο Σώµα ότι αποχωρούν από την συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός Σπύρος, Γρηγοριάδης 
Παναγιώτης, Κατάρας Αναστάσιος, Κοσµίδης Παναγιώτης, Λαζάρου Βασίλειος, 
Ξαγοράρης Νικόλαος, Ποιµενίδου Όλγα και Χριστοπούλου Σοφία. 
 
ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΤΑ  ∆ΗΜΟΤΩΝ-Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
 
  Η Πρόεδρος του ∆.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόµιµη απαρτία, 
παρισταµένων µελών 29 εκ του συνόλου 45 ∆ηµοτικών Συµβούλων κηρύσσει την 
έναρξη της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25/10/2016. 
      Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώµα το 
2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα και δίνει τον λόγο στον Γενικό 
Γραµµατέα του ∆ήµου µας Κο Κατσιγιάννη Αθανάσιο ο οποίος εισηγούµενος το 
θέµα αναφέρει τα εξής: 
 
« Το ∆ηµόσιο δια της Κτηµατικής Υπηρεσίας Αττικής (και της ∆/νσης ∆ασών Ανατ. 

Αττικής), διεκδικεί µε ένστασή του περιοχή εντός του σχεδίου της Βαρυµπόµπης 

του ∆ήµου Αχαρνών, που θεωρεί ότι αποτελεί ∆ηµόσιο Κτήµα.  

Συγκεκριµένα η Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής υπέβαλε ένσταση στο 

Κτηµατολογικό Γραφείο Αχαρνών Αττικής, στρεφοµένη εναντίον όλων των 

ιδιοκτητών ακινήτων εντός του εγκεκριµένου σχεδίου του οικισµού 

Βαρυµπόµπης και µε την οποία ένσταση προβάλλεται αβάσιµα δικαίωµα 

κυριότητας του ∆ηµοσίου και παρανόµως αµφισβητείται η κυριότητα των 

κατοίκων - ιδιοκτητών επί ακινήτων, τα οποία απέκτησαν βάσει νοµίµως 

µεταγεγραµµένων τίτλων, µετά από: (α) την υπ’ αριθ. 167015/18-12-1936 

άδεια πωλήσεως από τον Υπουργό Γεωργίας κατ’ άρθρο 216 του Ν. 4173/29, (β) 

το από 1-9-1939 Β.∆. ΦΕΚ 552/22-12-1939 περί άρσεως της αναδασώσεως και (γ) 

το από 18-11-1941 Κανονιστικό ∆ιάταγµα περί θέσεως σε εφαρµογή του σχεδίου 

Βαρυµπόµπης ΦΕΚ 418Α/2-12-1941. 

 

Η «άµυνα» των ιδιοκτητών, που εναντίον τους έχει ασκήσει ένσταση το ∆ηµόσιο 

και δηλώνει δικαίωµα κυριότητας σε ακίνητό τους µε αυτή την αιτιολογία, θα 

στηριχθεί σε διάταξη Νόµου του 2003 και συγκεκριµένα στο άρθρο 4 του Ν. 

3127/2003 (ΦΕΚ Α' 67/19-3-2003) που ορίζει ότι:   
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ΝΟΜΟΣ 3127/2003 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΤΡΟΠ/ΣΗ Ν. 2308/95 & 2664/98), 

Χρησικτησία κτηµάτων δηµοσίου κλπ.  
Άρθρο 4 

Χρησικτησία ακινήτων του ∆ηµοσίου 
 

1 Σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που 

προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2,000 κατοίκων, που 

έχει οριοθετηθεί, ο νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου εφόσον 

α) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) 

έτη το ακίνητο, µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του 

δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 23,2.1945, 

εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή 

β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως 

για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής 

βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' 

πρoσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις, Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ. 

 

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για ακίνητο εµβαδού 

µέχρι 2.000 τ.µ.  

Για ενιαίο ακίνητο εµβαδού µεγαλύτερου των 2.000 τ.µ., οι διατάξεις της 

πρoηγoύµενης παραγράφου εφαρµόζονται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται 

κατά την 31-12-2002 κτίσµα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις 

εκατό (30%) του ισχύοντος συντελεστή δόµησης στην περιοχή. 

3. Αποφάσεις που εκδόθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων που προβλέπονται στα 

άρθρα 6, 7 και 10 του Ν.2308/1995, µε τις οποίες αναγνωρίζονται δικαιώµατα του 

∆ηµοσίου σε ακίνητα που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1, 

επανεξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, µέσα σε 

προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζεται η 

διαδικασία επανεξέτασης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της 

παραγράφου αυτής». 
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Επίσης σύµφωνα µε το:  
 

Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α'): 
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών 

στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις. 
άρθρο 154 

παρ. 11 
 

«Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (Α' 67) καταργείται και οι παράγραφοι 1 

και 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που 

προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που 

έχει οριοθετηθεί, ο νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου εφόσον: 

α) νέµεται, µέχρι έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη 

το ακίνητο, µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου 

του, που έχει καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την 

κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη ή 

β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως 

για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής 

βρισκόταν σε κακή πίστη. Η διάταξη της περίπτωσης β' εφαρµόζεται για ακίνητο 

εµβαδού µέχρι 2.000 τ.µ.. Για ενιαίο ακίνητο εµβαδού µεγαλύτερου των 2.000 τ,µ., 

η διάταξη εφαρµόζεται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31.12.2002 

κτίσµα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του ισχύοντος 

συντελεστή δόµησης στην περιοχή. 

Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' προσµετράται και ο χρόνος 

νοµής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη 

βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του 

Α.Κ.»…. 

Επιπλέον η ένσταση υπεβλήθη και κατά παράβαση της υπ’ αριθ. 348/2004 

Γνωµοδότησης της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό 

Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών την 2-9-2004 και 

διετάχθησαν όλες οι Κτηµατικές Υπηρεσίες του δηµοσίου για την πιστή τήρησή 

της. 

Ας αναλογιστεί κανείς το χάος που θα δηµιουργηθεί στην περιοχή, όπως και σε 

όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες εφαρµόζεται αυτή η παράνοµη και 

καταχρηστική τακτική, για όσους δεν καταφέρουν να εµφανιστούν ενώπιον αυτών 

των επιτροπών λόγω ηλικίας, ασθενείας, απουσίας από τη χώρα ή για άλλους 

λόγους ανωτέρας βίας, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν νόµιµους τίτλους;  

Αλλα και το κόστος για τον κάθε ιδιοκτήτη. 
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Η ∆/νση ∆ασών Αν. Αττικής  παραβιάζει όλες τις θεµελιώδεις αρχές επί 

τη βάσει των οποίων οφείλει να λειτουργεί ένα κράτος δικαίου και 

συγκεκριµένα τις αρχές της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης, της 

καλής πίστης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των διοικουµένων, 

της ασφάλειας δικαίου κ.λπ.  Ταυτόχρονα, παραβιάζεται το Σύνταγµα (ά. 

17 Σ), αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

(ά. 1 ΠΠΠ). 

 

Ο ∆ήµος µας είναι ταυτόχρονα µεταξύ των θιγοµένων από αυτές τις ενστάσεις. 

Προτείνεται προς το ∆Σ να εγκρίνει: 

1.  Να συµπαρασταθεί ο ∆ήµος κατά την εκδίκαση των ενστάσεων τόσο 

για τις ιδιοκτησίες του, όσο και να δηλώσει ότι ∆ΕΝ προβάλει καµία 

απαίτηση έναντι των ιδιοκτητών για τους οποίους ενίσταται το Ελ. 

∆ηµόσιο και να συνηγορήσει υπέρ των. 

2. Να αποσταλεί Υπόµνηµα προς αντίκρουση των ενστάσεων του 

∆ηµοσίου και επιστολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς για την 

απόσυρση ολων των εκκρεµών ενστάσεων του ∆ηµοσίου για 

παρεµφερείς περιπτώσεις. 

 

 

Ακολουθεί συζήτηση µε ερωτήσεις απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέµα. 

Τέλος η Κα Πρόεδρος προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψιν του, το κατεπείγον του θέµατος, την εισήγηση του Γενικού 
Γραµµατέα του ∆ήµου µας Κου Κατσιγιάννη Αθανάσιου, τις απόψεις των οµιλητών 
και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,  
 
 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(µε ψήφους 18 υπέρ και 2 παρών) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Α) ∆έχεται το κατεπείγον του θέµατος. 
 
Β) Να συµπαρασταθεί ο ∆ήµος κατά την εκδίκαση των ενστάσεων τόσο για τις 

ιδιοκτησίες του, όσο και να δηλώσει ότι ∆ΕΝ προβάλει καµία απαίτηση έναντι των 

ιδιοκτητών για τους οποίους ενίσταται το Ελ. ∆ηµόσιο και να συνηγορήσει υπέρ 

των. 
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Γ) Να αποσταλεί Υπόµνηµα προς αντίκρουση των ενστάσεων του ∆ηµοσίου και 

επιστολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς για την απόσυρση ολων των 

εκκρεµών ενστάσεων του ∆ηµοσίου για παρεµφερείς περιπτώσεις. 

 

∆) Τις περεταίρω ενέργειες αναθέτει στον Κο ∆ήµαρχο. 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Χαριτίδη Μαρία 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  - 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος, 
∆ασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, 
Κατσούρος Σπυρίδων, Μουκάνης Μαρίνος, Παλιούρας Αντώνιος, Παπαδόπουλος 
Πολύκαρπος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, 
Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Τσάτσης Νικόλαος, Τσουκαλάς Ηλίας  

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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