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Η καταγγελία
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθμ. πρωτ.
………………. αναφορά της ………………. στον συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης η οποία έλαβε τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 17 στο βιβλίο καταγγελιών. Η κ.
……………….. παραπονείται ότι σε ακίνητο ιδιοκτησίας της σε ποσοστό 50% εξ
αδιαιρέτου και σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας της αδελφής της, που
βρίσκεται στη θέση “Πανόραμα” στο Δήμο Κοζάνης, ο Δήμος Κοζάνης διαμέσου της
αρμόδιας υπηρεσίας του διάνοιξε τον ήδη υπάρχοντα δρόμο καταλαμβάνοντας

παράνομα έκταση από την ιδιοκτησία της εμβαδού 431 τ.μ. . Έχει ήδη καταθέσει την
με αριθμό πρωτ. ………………. αίτηση της προς την Τεχνική Υπηρεσία ζητώντας
στοιχεία σχετικά με αυτήν την παράνομη κατάληψη αλλά δεν μπόρεσε να επιλυθεί το
πρόβλημα.
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα
θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των
σχετικών προβλημάτων. Από το παραπάνω ιστορικό φαίνεται ότι η καταγγέλλουσα
θίγεται από την παραπάνω συμπεριφορα και ως εκ τούτου η αναφορά αυτής πρέπει
να εξεταστεί παραπέρα.
Γνωμοδότηση
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης απέστειλε στις 23-7-2015
ερώτημα στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία απάντησε ότι ήδη έχει ενημερώσει την
καταγγέλλουσα με το αριθμό πρωτ. 62906/21-3-2014 έγγραφό της για τις ενέργειες
που έχει ήδη διενεργήσει και απέστειλε αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 49487/22-82014 απάντησή της Υπηρεσίας προς τον Συνήγορο του Πολίτη για το ίδιο θέμα. Στο
έγγραφο αυτό η Υπηρεσία εστίαζε στο ότι υπάρχει εκκρεμότητα ενώπιον της
κτηματογράφησης και αβεβαιότητα σχετικά με τα εμβαδά των τεμαχίων και κατά
συνέπεια ακόμα δεν μπορεί να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα.
Στις 10-8-2015 σε προφορική επικοινωνία η Τεχνική Υπηρεσία δήλωσε ότι σκοπεύει
να ρυθμίσει το θέμα με την ένταξη της ιδιοκτησίας της καταγγέλλουσας στο σχέδιο
πόλεως και τον υπολογισμό της εισφοράς της ιδιοκτησίας σε γη.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Συντάγματος :
1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που
απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού
συμφέροντος.
**2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που
έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και
πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την

οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον
προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Aν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός
προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της
σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.
Στο ανωτέρω άρθρο καθορίζεται η συνταγματική προσδιοριζόμενη κοινωνική
λειτουργία της ιδιοκτησίας :
α) αρνητικά, με το να μην ασκούνται τα δικαιώματά της σε βάρος του “γενικού
συμφέροντος” (άρθρ. 17 παρ. 1 ) και
β) θετικά, με το να ανέχεται τη στέρηση για λόγους δημόσια ωφέλειας σύμφωνα με
τις λοιπές συνταγματικές προϋποθέσεις (άρθρ. 17 παρ. 2)
Όπως προκύπτει από το ανωτέρω άρθρο η ατομική ιδιοκτησία είναι ένα δικαίωμα
συνταγματικά κατοχυρωμένο. Όμως ταυτόχρονα συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι
και το γενικό συμφέρον. Κατά την σύγκρουση των δύο υπάρχουν φορές που το
γενικό συμφέρον υπερτερεί έναντι της ατομικής ιδιοκτησίας. Είναι όμως σαφές ότι
ακόμα και όταν υπερτερεί το γενικό συμφέρον κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την
ιδιοκτησία του χωρίς να πληρωθούν οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος (διαδικασία
κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης). Σε περίπτωση δε που καταστρατηγούνται οι
ανωτέρω διατάξεις υπάρχει σαφής υποχρέωση για αποζημίωση προς τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου λόγω της παράνομης και αυθαίρετης πράξης, ήτοι λόγω της αυθαίρετης
κατάληψης χωρίς να έχει τηρηθεί προηγουμένως η νόμιμη διαδικασία της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και η καταβολή αποζημίωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 24§3 του Συντάγματος :
"για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί
πολεοδομικά,

οι

ιδιοκτησίες

που

περιλαμβάνονται

σε

αυτή

συμμετέχουν

υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων
που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για
κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση
των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως ο νόμος ορίζει”
Είναι διαφορετική η περίπτωση που ρυθμίζει το άρθρο 24 του Συντάγματος
σύμφωνα με το οποίο προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κοινόχρηστοι χώροι μίας
οικιστικής περιοχής, το Κράτος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει το επιθυμητό και

πολεοδομικό αναγκαίο ποσοστό κοινοχρήστων χώρων με την επιβολή στις
ιδιοκτησίες εισφοράς σε γη. Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για απαλλοτρίωση
εκτάσεως αλλά για συμμετοχή της ιδιοκτησίας στην κάλυψη των κοινόχρηστων και
κοινοφελών χώρων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πιο δυνατοί όροι διαβίωσης
στην οικιστική περιοχή που εντάσσεται. Στην ουσία ρυθμίζεται μια περίπτωση
αφαίρεσης ιδιοκτησίας χωρίς καταβολή αποζημίωσης.
Η πολεοδόμηση μίας περιοχής διέρχεται από τρία στάδια δυνάμει του Ν. 2508/1997
η πολεοδόμηση μίας περιοχής :
α) το γενικό πολεοδομική σχέδιο,
β)την πολεοδομική μελέτη και
γ) την εφαρμογή της με την εκπόνηση και έγκριση της πράξης εφαρμογής
Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της έγκρισης του Γ.Π.Σ.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Έχοντας υπόψιν του τα ανωτέρω ο Συμπαραστάτης εστιάζει στο ότι πρέπει να αρθεί
ο παράνομος και αυθαίρετος χαρακτήρας της κατάληψης και συνιστά στην Υπηρεσία
να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ένταξη της ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλεως
προκειμένου να λυθεί η διαφορά. Άλλως θα πρέπει ο Δήμος να αποζημιώσει τις
ιδιοκτήτριες κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας τους για την παράνομη και αυθαίρετη
κατάληψη αλλότριου πράγματος.
Κοζάνη 21/8/2015
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