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Αγαπητοί κύριοι,  
 
 
 
Η Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης (ΣτΔ&Ε) έλαβε την 

υπ’αριθμό 28352/5-12-2011 και υπ’αριθμό 30316/28-12-2011 αναφορές σας 

με αντικείμενο την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρόμου στην Ελευσίνα από 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) με την επωνυμία 

«Γρηγόρης» επί του πεζοδρόμου της πλατείας Ευμολπιδών, στη συμβολή 

των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Δήμητρος. Σύμφωνα με την αναφορά ο 

πεζόδρομος είχε καταληφθεί από παράνομες και αυθαίρετες μεταλλικές 

κατασκευές με υαλοπίνακες και ζαρντινιέρες που εμπόδιζαν την ελεύθερη 

πρόσβαση των πεζών.  

user
Highlight



Η Αρχή απέστειλε σχετικά έγγραφα με κύριους αποδέκτες κ. Δήμαρχο 

Ελευσίνας, την Διεύθυνση Πολεοδομίας, την Διεύθυνση Δημοτικής 

Αστυνομίας και την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Δημοτικών 

Προσόδων Περιουσίας κλπ. του Δήμου, προκειμένου να διερευνήσει τη 

συγκεκριμένη υπόθεση. 

Το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων Περιουσίας κλπ. του Δήμου ενημέρωσε την 

ΣτΔ&Ε (30/11/2011)  ότι «….το Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία «Γρηγόρης» δεν έχει 

εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια κοινοχρήστων χώρων για το 2011, αλλά 

έχει κάνει αίτηση για να του χορηγηθεί και δεν έχει ακόμα εγκριθεί». 

Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ερωτήθηκε με έγγραφο που αποσταλεί στις  

7/12/2011 για τους λόγους που δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του ιδιοκτήτη 

για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου 60 τ.μ. και για την άποψη της 

αν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών που επιβάλλουν την 

μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας. Η ΣτΔ&Ε δεν έλαβε μέχρι σήμερα καμία 

έγγραφη απάντηση. 

Επιπλέον, αναζητήθηκε η άποψη της Δ/νσης Πολεοδομίας (7/12/2011) 

σχετικά με τη νομιμότητα των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και ερωτήθηκε 

για τις ενέργειες αρμοδιότητας της που έχει ήδη προβεί ή που προτίθεται να 

προβεί. Σε απάντηση της η Δ/νσης Πολεοδομίας, ενημέρωσε την ΣτΔ&Ε για 

αυτοψία που διενήργησε «στις 9/12/2011 στο κατάστημα με την επωνυμία 

«Γρηγόρης» (…) και διαπίστωσε ότι στον προαναφερόμενο χώρο έχουν 

τοποθετηθεί μεταλλικές ζαρντινιέρες με υαλοπίνακες, τα οποία είναι κινητές 

κατασκευές και σύμφωνα με το άρθρο 19 ΓΟΚ/85, όπως αυτό τροποποιήθηκε, 

δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας.» Όσον αφορά «για κατασκευή 

φέροντα σκελετού από μεταλλικά στοιχεία (…) κατά την αυτοψία δεν ευρέθη η 

κατασκευή αυτή» και για τον λόγο αυτό δεν δύναται να προβούν σε περαιτέρω 

ενέργειες. 

Κατόπιν των ανωτέρω η ΣτΔ&Ε επεσήμανε εγγράφως και ζήτησε εκ νέου την 

άποψη της Δ/νσης Πολεοδομίας ( 20/1/2012) επισημαίνοντας  το ισχύον 

νομικό πλαίσιο για κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (ν.1577/1985, ΦΕΚ 

210 Α’, Ν.2831/2000, απόφαση 78753/14573/5-11-86 του ΥΠΕΧΩΔΕ, Κώδικα 

Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας) και τη σχετική απόφαση του ΣτΕ 

(ΣτΕ3447/2007), όπου κρίθηκε ότι οι μόνιμες ή κινητές κατασκευές που 
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αναπτύσσουν καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ κλπ σε κοινόχρηστους 
χώρους είναι παράνομες και αντισυνταγματικές.   

Σε απάντηση της η Δ/νση Πολεοδομίας, κοινοποίησε έκθεση αυτοψίας με 

αρ.πρωτ. 1942/11-4-2012 με την οποία κρίνει τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας 

Σ.Σκλαδάκης & Σια Ο.Ε. επί του Πεζοδρόμου στην πλατεία Ευμολπιδών 

αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες περιγράφονται ως εξής: «μεταλλική 

κατασκευή άνευ επικαλύψεως σε κοινόχρηστο χώρο (Πεζόδρομος) καθώς και 

περίφραγμα από αλουμίνιο και PLEXIGLAS σχήματος Π, με ενσωματωμένες 

μεταλλικές ζαρντινιέρες στην ανατολική και δυτική πλευρά, άνευ οικοδομικής 

αδείας και κατά παράβαση του Π.Δ.267/98 και του Ν. 1337/83. Στάδιο 

Εργασιών: Αποπερατωμένες εργασίες.» Η Δ/νση Πολεοδομίας κοινοποίησε 

την έκθεση αυτοψίας στον ιδιοκτήτη του Κ.Υ.Ε., στο Α/Τ Ελευσίνας και στον 

Δήμο Ελευσίνας. Επιπλέον, επέβαλλε πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 27 του 

Ν.4014/11 και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη για τα νόμιμα δικαιώματα του που έχει 

μέσα σε προθεσμία 30 ημερών. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η ΣτΔ&Ε με την Δ/νση Πολεοδομίας 

σχετικά με το πόρισμα της δεύτερης αυτοψίας, διευκρινίστηκε από την 

αρμόδιο υπάλληλο, ότι διαπιστώθηκε σύνδεση μεταλλικού σκελετού, 

πακτωμένου στο έδαφος, με τις ζαρντινιέρες, ο οποίος την επόμενη μέρα της 

τοιχοκόλλησης της έκθεσης αφαιρέθηκε από την ιδιοκτησία. Όμως οι 

υπόλοιπες κατασκευές παραμένουν και ως εκ τούτου παραμένει ο 

χαρακτηρισμός της αυθαίρετης κατασκευής. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΣτΔ&Ε  κρίνει ότι η διαμεσολαβητική της 

παρέμβαση δεν έχει περαιωθεί καθώς η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Σωτηρία Π. Νίκα 

Συμπαραστάτης του Δημότη &  

της Επιχείρησης του Δ.Ελευσίνας. 
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