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Άρθρο Ι
Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου

—

αστικού πράσινου στον χώρο της

ΠΥΡΚΑΛ
1. Στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, στη θέση των χρήσεων του πέμπτου εδαίου της παρ. 1.Α.β. της υπ.
αρ. 67564/2332/11.41996 απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
‘Εργων (Δ’ 1061/1996, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Υμηπού Περιψέρειας Αττικής),
δημιουργούνται χώροι διοίκησης και ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο με την ονομασία
«Ανδρέας Λεντάκης». Στο ακίνητο, συνολικής έκτασης 154.797,34 τ.μ., όπως αυτό εμαίνεται
στον σχετικό πρωτότυπο χρωματιστό χάρτη κλίμακας 1:5000, ο οποίος θεωρήθηκε από τον
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραψικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, και του οποίου αντίτυπο σε ωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ως Παράρτημα Α’ στον
παρόντα, επιτρέπονται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων: (α) πολεοδομικό κέντρο,
όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο4του π.δ. 59/2018(Α’ 114), και(β)ελεύθεροιχώροι-αστικό
πράσινο, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του π.δ. 59/2018.
2. Για την εξειδίκευση των χρήσεων της παρ. 1 και τον καθορισμό όρων και περιορισμών
δόμησης, καταρτίζεται και εγκρίνεται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν. 4447/2016 (Α’ 241), υπό τους εξής ειδικότερους όρους:
(α) Από το σύνολο της έκτασης του ακινήτου, ποσοστό 50% διατίθεται για τη χρήση «Ελεύθεροι
Χώροι Αστικό Πράσινο», σύμφωνα με τις ειδικές χρήσεις του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 (Α’
114) και ποσοστό 50% για τη χρήση πολεοδομικού κέντρου του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018.
(β) Στη ζώνη που Θα αναπτυχθεί η χρήση πολεοδομικού κέντρου:
-

(βί) Επιτρέπονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018: διοίκηση,
κοινωνική πρόνοια, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικές
εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, συνεδριακά κέντρα, Κέντρα έρευνας, εστίαση,
αναψυκτήρια, στάθμευση (κτίρια

γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης,
μοτοσικλετών και ποδηλάτων, γωνιές ανακύ κλωσης.
-

(β2) Οι κοινόχρηστοι και κοινωελείς χώροι ανέρχονται σε ποσοστό 40%.
(β3) Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,80, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 60% και το
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε είκοσι οκτώ (28) μέτρα.
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(γ) Στη ζώνη του ακινήτου, όπου Θα αναπτυχθεί η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι-Αστικό Πράσινο>),
επιτρέπεται η ειδική χρήση «πολιτιστικές εγκαταστάσεις» για τα υψιοτάμενα κτίρια που Θα
κριθούν διατηρητέα.
δεύτερο εδάψιο της παρ. 1.Γ. της υπ. αρ.
3. Η απομάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ κατά το
67564/2332/11.4.1996 απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
‘Εργων (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Υμηττού Περιψέρειας Αττικής), καθίσταται άμεση.
4. Η κατά την παρ. Ι δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερων χώρων-αστικού πρασίνου με
την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης» εξυπηρετεί σκοπό δημόσιας ωψέλειας, για την εκπλήρωση
του οποίου επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση σύμψωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17). Κατά παρέκκλιση του άρθρου
15 του ν. 2882/2001, για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου και των
επικειμένων του και ανεξαρτήτως αν η απαλλοτριωθείσα έκταση υπάγεται ή όχι στο σύστημα
αντικειμενικού προσδιοριομού της αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις δυο
ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών, εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ανατίθενται με απόψαση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία και υποβάλλονται.
Σε περίπτωση διαψοράς μεταξύ των δύο εκθέσεων των ανεξάρτητων εκτιμητών του δεύτερου
εδαψίου, για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη από
το αρμόδιο δικαστήριο, ο μέσος όρος της αξίας που προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις.
Άρθρο 2
Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στο Μάτι του Δήμου Μαραθώνα
1. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.), επιτρέπεται η με ή χωρίς αντάλλαγμα κατά χρήση
παραχώρηση στο Δημόσιο ή στον Δήμο Μαραθώνα, του ακινήτου με Κωδικό Αριθμό Εθνικού
Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 051015309025/0/0, εμβαδού 128.976 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση
«Μάτι» Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνα, όπως αυτό εμψαίνεται στο Κτηματολογικό Φύλλο
του Κτηματολογικού Γραψείου Αττικής, μετά των επί αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και εν
γένει συστατικών των Παιδικών Εξοχών Οίκου Ναύτου (Π.Ε.Ο.Ν.). Η ανωτέρω κοινή απόψαση
εγγράψεται, ατελώς, στο οικείο κτηματολογικό ψύλλο. Αποκλειστικός σκοπός της ιταραχώρησης
είναι η αποκατάσταση και αναβάθμιση του ψυσικού περιβάλλοντος και η δημιουργία και
λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής για τους
κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες της, το αργότερο μέχρι τις 30.11.2022. Ενόψει του
σκοπού της παραχώρησης για αποκλειστική αξιοποίηση του ακινήτου προς αποκατάσταση του
περιβάλλοντος και δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής, προστατευόμενου από τη δασική
νομοθεσία, η έκταση αυτή εξαιρείται από την εψαρμογή του άρθρου 41 του ν. 998/1979 (Α’289),
πλην της περίπτωσης καταστροψής ή αλλοίωσης της δασικής βλάστησης και της διάθεσης ή
χρήσης της έκτασης για διαψορετικό προορισμό. Σε περίπτωση που η απόψαση παραχώρησης
προβλέπει την καταβολή ανταλλάγματος, αυτό συμψηψίζεται με το σύνολο των δαπανών που
καταβάλλονται από τον παραχωρησιούχο για την αναβάθμιση του ψυσικού περιβάλλοντος, την
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εκτέλεση των έργων και κατασκευών για τη λειτουργία του χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής
και τη Φύλαξη και συντήρηση του ακινήτου και των εγκαταοτάσεών του.
2. 0 παραχωρησιούχος υποχρεούται, με ευθύνη και δαπάνες του, να συντηρεί και να βελτιώνει
τη δασική βλάστηση του ακινήτου, να διαχειρίζεται και να Φυλάσσει την έκταση αυτή, σύμΦωνα
με τη δασική νομοθεσία. Η παραβίαση του σκοπού της παραχώρησης, η χρήση του ακινήτου για
σκοπό άλλον από τον προβλεπόμενο στο ιταρόν, καθώς και η μεταβολή του δασικού του
χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του για διημέρευση
ή διαμονή προσώπων στον χώρο υπαίθριας αναψυχής, επάγεται την ανάκληση της
παραχώρησης. Όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάψιο διαπιστώνονται με κοινή απόΦαση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που
δημοσιεύεται στην Εψη μερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας
δασικής αρχής. Από τη δημοσίευση της κοινής απόΦασης του τρίτου εδαΦίου, ο
παραχωρησιούχος υποχρεούται να αποδώσει το ακίνητο στον -ΕΦΚΑ σε κατάσταση που να
εξυπηρετεί τη Φύση και τον προορισμό του, αποκαθιστώντας κάθε ζημία που έχει προκληθεί σε
αυτό συνεπεία της μετατροπής της χρήσης του ή της αλλοίωσης της Φύσης του. Σε περίπτωση
ανάκλησης της παραχώρησης, ο -ΕΦΚΑ δύναται να παραχωρεί το ακίνητο, σύμΦωνα μετην περ.
στ’ του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), υπό τον όρο της μη μεταβολής του προορισμού και
της Φύσης της έκτασης, η οποία υπόκειται στην προστασία και τους περιορισμούς της δασικής
νομοθεσίας και διατηρεί στο ακέραιο τον δασικό της χαρακτήρα.
3. Στον υπό οργάνωση χώρο υπαίθριας δασικής αναψυχής επιτρέπεται η εκτέλεση των έργων
και κατασκευών της παρ. Δ’ της υπ’ αρ. 66102/970/1995 απόΦασης του Υπουργού Γεωργίας
(Β·ι7ο) με εξαίρεση τις περ. 8, 15 και 16 και με βάση τις αρχές της αρχιτεκτονικής του τοπίου,
τον βαθμό αντοχής του Φυσικού περιβάλλοντος για δραστηριότητες υτταίθριας αναψυχής και
την προστασία και βελτίωση των συνθηκών διατήρησης του Φυσικού περιβάλλοντος. Δεδομένης
της γειτνίασης του ακινήτου μετον αστικό ιστό, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για λόγους ασΦαλείας
η περίΦραξη αυτού, καθώς και η εγκατάσταση Φωτισμού. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών
ξύλινων λυόμενων οικημάτων για χρήση ως αναψυκτηρίων, επιτρεπόμενης της λειτουργίας τους
και μετά τη δύση του ηλίου, υπό την επίβλεψη του παραχωρησιούχου. Τα έσοδα από τη
δραστηριότητα αυτή αποτελούν έσοδα του παραχωρησιούχου και διατίθενται για τις ανάγκες
Φύλαξης και συντήρησης της έκτασης και των έργων και κατασκευών της.
4. Για την ταχύτατη αποκατάσταση και αναβάθμιση του Φυσικού περιβάλλοντος του ακινήτου
και για την εντεύθεν απόδοσή του στο κοινό για τη χρήση για την οποία αυτό προορίζεται, ο
παραχωρησιούχος έχει την ιδιότητα του αναδόχου αποκατάστασης της παρ. 3 του άρθρου 42
του ν. 998/1979, χωρίς ναχρειάζεται η έκδοση της προβλεπόμενης πράξης ορισμού. Ο ανάδοχος
παραχωρησιούχος,

με δικές του δαπάνες: α) εκπονεί τη μελέτη αποκατάστασης και
αναβάθμισης του Φυσικού περιβάλλοντος της έκτασης, β) εκπονεί τη μελέτη οργάνωσης και
λειτουργίας εντός του ακινήτου χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, σύμΦωνα με την παρ. 3
και τις αναΦερόμενες σε αυτή περιπτώσεις της παρ. Δ της υπ’ αρ. 66102/970/1995 απόΦασης
του Υπουργού Γεωργίας, γ) υλοποιεί όσα έργα προβλέπονται από τη σχετική μελέτη για την
τεχνητή αποκατάσταση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και δ) υλοποιεί όσα έργα και
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κατασκευές προβλέπονται από τη σχετική μελέτη για την οργάνωση και λειτουργία του χώρου
δασικής αναψυχής. Η θεώρηση και έγκριση των ανωτέρω μελετών, καθώς και η επίβλεψη
εκτέλεσης των έργων της παρούσας από τον ανάδοχο και τον Φορέα υλοποίησης του έργου
διενεργούνται από την αρμόδια δασική αρχή. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω μελέτες δεν έχουν
εγκριθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η θεώρηση και έγκρισή τους λαμβάνει χώρα το
αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή Τους.
5. Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος λαμβάνει χώρα
με ευθύνη του αναδόχου παραχωρησιούχου αμέσως μετά από την έγκριση της σχετικής
μελέτης ή μετά από την έγκριση αμφοτέρων των μελετών της παρ. 4, σε περίπτωση ταυτόχρονης
-

ή

αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε περίπτωση που υπάρχει ήδη
εγκεκριμένη η σχετική μελέτη ή σι μελέτες της παρ. 4. Το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
την έγκριση της μελέτης ή των μελετών, σύμΦωνα με το πρώτο εδάψιο της παρούσας, άλλως το
υποβολής τους,

αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε περίπτωση ήδη
εγκεκριμένης μελέτης ή μελετών, η αρμόδια δασική αρχή εγκαθιστά στο ακίνητο τον ανάδοχο
και τον Φορέα εκτέλεσης των έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, με
σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την εκτέλεση των έργων και
κατασκευών γιατη δημιουργίατου χώρου δασικής αναψυχής.
6. ‘Υστερα από την παραλαβή του έργου, πιστοποιείται από την αρμόδια δασική αρχή, η
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης του Φυσικού περιβάλλοντος, με
διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
παραλαβή. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, η αρμόδια δασική αρχή εκδίδει
αμελλητί, άλλως το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες, πρωτόκολλο εγκατάστασης του Φορέα
υλοποίησης των έργων για τη δημιουργία χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχή ς, προκειμένου να
εκτελεστούν τα έργα, οι κατασκευές και οι εργασίες που προβλέπονται στην οικεία μελέτη. Σε
περίπτωση που υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες μελέτες, εκδίδεται μέσα στις ίδιες προθεσμίες
απευθείας πρωτόκολλο εγκατάστασης του Φορέα υλοποίησης μόνο για την εκτέλεση των
οικείων έργων.
7. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλοίωσης στο Φυσικό περιβάλλον με υπαιτιότητα
του αναδόχου ή του Φορέα εκτέλεσης των έργων, εΦαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
από τη δασική νομοθεσία.
8. Με απόΦαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις
εΦαρμογής της παρούσας, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι όροι για την ανάθεση, εκτέλεση
και παραλαβή του έργου αποκατάστασης και αναβάθμισης του Φυσικού περιβάλλοντος και του
έργου οργάνωσης και λειτουργίας του χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, για την έγκριση των
οικείων μελετών, την παραλαβή των έργων από την αρμόδια δασική υπηρεσία,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών προθεσμιών έγκρισης, παραλαβής και έκδοσης των
οικείων διαπιστωτικών πράξεων για τη δημιουργία και απόδοση στο κοινό του χώρου δασικής
αναψυχής, καθώς και οι πάσης Φύσεως αναγκαίες λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα που
απαιτούνται για την εΦαρμογή της παρούσας.
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9. Το άρθρο 169 του ν. 4759/2020 (Α’245) και η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 (Α’ 137)
καταργούνται. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των καταργούμενων
διατάξεων του πρώτου εδαψίου καταργούνται αυτοδίκαια από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 3
Αναστολή είσπραξης και επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετες Κατασκευές στην περιοχή
Δέλτα του Εβρου Παράταση ισχύος προθεσμίας παρ. 4 άρθρου 122 του ν. 4495/2017
-

Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 122 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), ως προς την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος για την προστασία της περιοχής του Δέλτα ‘Εβρου, παρατείνεται από
τη λήξη της έως και την 3η.11.2022.
Άρθρο 4
Παραχώρηση έκτασης Δήμου Παύλου Μελά
1. Δύναται, ύστερα από αίτηση δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά της
Περιψερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιψέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που
υποβάλλεται στον δήμο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, να παραχωρηθεί σε αυτούς με απόψαση του δημοτικού συμβουλίου έκταση ενός
αρτίου οικοπέδου υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Κατέχουν αποδεδειγμένα αδιαλείπτως, συνυπολογιζόμενου του χρόνου του δικαιοπαρόχου
κατά την τελευταία εικοσαετία και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έκταση κυριότητας του
Δήμου Παύλου Μελά στην οποία έχει ανεγερθεί κτίσμα προ της 28ης.7.2011, για χρήση
αποκλειστικά κύριας κατοικίας,
β) Τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί έχουν υπαχθεί από τον κάτοχο έως την υποβολή της αίτησης
στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή προγενέστερου νόμου περίτακτοποίησης αυθαιρέτων.
γ) Η παραχώρηση γίνεται με κριτήριο την πολεοδομική τακτοποίηση του οικείου δήμου και τον
ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής προς εξασψάλιση της λειτουργικότητας των
οικισμών, μετά από αιτιολογημένη απόψαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Για τα οικόπεδα στα οποία δεν έχει κυρωθεί η πράξη εψαρμογής σχεδίου, η ανωτέρω ετήσια
προθεσμία υποβολής της αίτησης άρχεται από την κύρωση της πράξης εψαρμογής του σχεδίου.
2. Τα αυθαίρετα κτίσματα της περ. α’ της παρ. Ι δύνανται να υπάγονται κατ’ εξαίρεση στον ν.
4495/2017 με την προσκόμιση του επιπλέον δικαιολογητικού βεβαίωσης συναίνεσης του
αρμόδιου για την υπαγωγή δήμου. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπαγωγή
στον ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών κατηγορίας 5 με τις προσαυξήσεις της παρ. 3 του άρθρου 102
του ν. 4495/2017.
3. Το τίμημα για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών καθορίζεται από την επιτροπή της παρ.
5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3863/2006, Α’ 114) και υπολογίζεται ως
εξής:
Για οικόπεδα με Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) από 0,4 έως 0,8 το τίμημα ορίζεται για τα πρώτα 200
τ.μ. στο ένα τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας, για τα επιπλέον τ.μ. και μέχρι τα 300 τμ. στα

τρία τέταρτα (3/4) της αξίας. Εφόσον το οικόπεδο είναι μεγαλύτερο των 300 τ.μ., για τα πέραν
τούτων τ.μ. το τίμημα ορίζεται στην αντικειμενική τιμή.
Για οικόπεδα με Σ.Δ. από 1,0 και άνω, το τίμημα ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) της αντικειμενικής
αξίας τους για τα πρώτα 100 τ.μ., τα υπόλοιπα δε τ.μ. υπολογίζονται με την αντικειμενική αξία.
Στο ανωτέρω τίμημα δεν υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων.
Η εισψορά σε χρήμα, όπου είναι επιβεβλημένη, καταβάλλεται από τον δικαιούχο αγοραστή.
Το ανωτέρω τίμημα καταβάλλεται σε εκατόν οκτώ (108) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή σε τριάντα
έξι (36) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ή σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και
διατίθεται από τον δήμο κατά προτεραιότητα για την εκτέλεση έργων εφαρμογής του σχεδίου
στην περιοχή που παραχωρούνται τα οικόπεδα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός μηνός από
την απόψαση του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση.
Σε περίπτωση που ο οψειλέτης επιλέξει την καταβολή του συνολικού ποσού εντός προθεσμίας
ενός (1) έτους από την απόψαση του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση, παρέχεται
έκπτωση ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού.
4. 0 κάτοχος έκτασης μεγαλύτερης του ενός αρτίου οικοπέδου, πριν την παραχώρηση, αποδίδει
στον δήμο την επιπλέον έκταση, εψόσον είναι δυνατόν να δημιουργηθεί και άλλο οικόπεδο,
έστω και κατά παρέκκλιση άρτιο.
Το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να αρνηθεί την παραχώρηση και του ενός οικοπέδου πριν
την τακτοτιοίηση της ανωτέρω εκκρεμότητας, που διαπιστώνεται με πράξη παράδοσης και
παραλαβής του επιπλέον οικοπέδου.
Αν οι κάτοχοι είναι περισσότεροι από έναν ή αν πρόκειται για περισσότερους κληρονόμους των
αρχικών κατόχων, η μεταβίβαση γίνεται προς όλους συμμέτρως ή, εψόσον πρόκειται για
κληρονόμους, κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας.
Το οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης των ως άνω εκτάσεων καταρτίζεται μετάτην εξόψληση του
τιμήματος.
Η παραχώρηση των εκτάσεων γίνεται, αψού προηγουμένως οι κάτοχοι αυτών υποβάλουν
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι αποδέχονται ανεπιψύλακτατην εψαρμογή του ρυμοτομικού
σχεδίου.
Με απόψαοη του δημοτικού συμβουλίου, καθορίζονται τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που
απαιτούνται να υποβληθούν στον δήμο με την αίτηση παραχώρηοης, η διαδικασία
παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 5
Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών

ή

αλλαγών χρήσεων σε υψιστάμενες λιμενικές

εγκαταστάσεις στον ν. 4495/2017 Προσθήκη άρθρου 14Β στον ν. 3986/2011
-

Στον ν. 3986/2011 (Α’ 152), προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής:
«Αρθρο 14Β
Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων σε υψιστάμενες λιμενικές
εγκαταστάσεις στον ν. 4495/2017

1. Κατά ιταρέκκλιση του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) οι αυθαίρετες Κατασκευές χρήσεις
σε υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28.72011 και βρίσκονται
σε συνεχόμενες ζώνες αιγιαλού και παραλίας ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος,
και τα οποία αξιοποιούνται κατά το παρόν κεψάλαιο, όπως αυτές αποτυπώνονται στα
τοπογραψικά διαγράμματα του Παραρτήματος Β, τα οποία έχουν θεωρηθεί από τον
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, δύνανται να
υπαχθούν στον ν. 4495/2017. Η υπαγωγή δύναται να πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, Κατόπιν υποβολής αίτησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., που επέχει Θέση εισήγησης, τοπογραψικού διαγράμματος και
τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραψή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.
2. Κατόπιν της υπαγωγής, οι ως άνω αυθαίρετες Κατασκευές και αλλαγές χρήσης της παρ. 1
τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και
διατήρησης και δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017, από
την ολοκλήρωση της υπαγωγής και εψεξής, καθώς και για το χρονικό διάστημα, για το οποίο οι
ως άνω εγκαταστάσεις κρίνεται ότι είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την αξιοποίηση των ανωτέρω
ακινήτων, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου της αξιοποίησης ή άλλου προς έγκριση σχεδίου. Η
συνδρομή του αναγκαίου

ή

χρήσιμου, κατά το πρώτο εδάψιο, διαπιστώνεται με απόψαση της
αρμόδιας για την παραχώρηση χρήσης υπηρεσίας του δευτέρου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου
14, κατόπιν προσκόμισης εκ μέρους του ενδιαψερόμενου της άδειας λειτουργίας της
ασκούμενης στο αξιοποιούμενο ακίνητο δραστηριότητας ή σχεδίου αξιοποίησης προς έγκριση,
καθώς και κάθε άλλου κρίσιμου στοιχείου που προβλέπεται στον ν. 4495/2017.»

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
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«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της ετιιτάχυνσης
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Επιλέξατε από τοι’ παρακάτω κατάλογο τον τομέα

ή τους τομείς νομοθέτησης
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Α. Αιτιαλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ι
2

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης Επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Με το προτεινόμενο άρθρο υλοποιείται η πρόβλεψη για την απομάκρυνση
των εγκαταστάσεων της ΠΥΡΚΑΛ υπό την έννοια του δευτέρου εδαψίου της
παρ. 1.Γ. της υπ. αρ. 67564/2332/11.4.1996 απόψασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων (Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο Δήμου Υμηττού Περιψέρειας Αττικής), και τη δημιουργία χώρων
διοίκησης και ελεύθερου χώρου αστικού πράσινου «Ανδρέας Λεντάκης»,
το οποίο περιλαμβάνειτην ανάπτυξη ζώνης γενικής χρήσης «ιτολεοδομικού
κέντρου» και ζώνης ανάπτυξης «ελεύθερων χώρων-αστικού πρασίνου».
—

Άρθρο 2
Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας
για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση και αναβάθμιση του ψυσικού
περιβάλλοντος της προβλεπόμενης δασικής έκτασης και τη δημιουργία και
λειτουργία εντός αυτής χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, που θα
αποδοθεί στους κατοίκους της πληγείσας από τις πυρκαγιές του Ιουλίου
του 2018 περιοχής Μάτι του Δήμου Μαραθώνα, μετην αξιοποίηση, μεταξύ
άλλων, και του θεσμού του αναδόχου αποκατάστασης που προβλέπεται
στο άρθρο 42 του ν. 998/1979.

Άρθρο 3
Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη έγκαιρης έκδοσης, του
προβλεπόμενου στην παρ. 4 του άρθρου 122 του ν. 4495/2017, προεδρικού
διατάγματος περί προστασίας του Δέλτα του ‘Εβρου.

Άρθρο 4
Αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ιδιοκτησίας, ανέγερσης κτισμάτων και
αυθαιρέτων κατασκευών στον Δήμο Παύλου Μελά της Περιψερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιψέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 5
Ρυθμίζεται το ζήτημα της, κατά παρέκκλιση του άρθρου 89 του ν.
4495/2017, υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 των αυθαίρετων
κατασκευών ή χρήσεων εντός υψιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που
έχουν ανεγερθεί μέχριτην 28η.7.2ΟΙΙ και βρίσκονταισε συνεχόμενες ζώνες
αιγιαλού και παραλίας των δημοσίων ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 3986/2011.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι
Η παραμονή των εγκαταστάσεων της ΠΥΡΚΑΛ, συνολικής επιψάνειας
155.087 τ.μ. εντός του Δήμου Δάψνης-Υμηττού υποβαθμίζει το οικιστικό
περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η αξιολογούμενη ρύθμιση, προκειμένου να

αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον, η προστασία και ενίσχυση του
οποίου αποτελεί συνταγματική επιταγή.
Άρθρο 2
Η έκταση αυτή είχε χρήση κατασκήνωσης (παιδικές εξοχές Οίκου Ναύτου),
η οποία έχει παύσει να λειτουργεί και να εκπληρώνει τον ανωτέρω σκοπό
τουλάχιστον επί μία εικοσαετία, παραμένοντας αναξιοποίητη. Με την
προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται να αποκατασταθεί και αναβαθμιστεί η
δασική του βλάστηση και να λειτουργήσει σε αυτήν χώρος υπαίΘριας
δασικής αναψυχής που Θα αποδοθεί στους κατοίκους της περιοχής του
ακινήτου και στους επισκέπτες της. Με τη χρήση του θεσμού του αναδόχου
αποκατάστασης, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση Θα είναι ο
τιαραχωρησιούχος του ακινήτου, καθώς και με τη θέσπιση συγκεκριμένης
διαδικασίας για την ολοκλήρωση του έργου επιδιώκεται η ταχεία
αποκατάσταση και απόδοση του χώρου αυτού στο κοινό για την υπαίθρια
αναψυχή του εντός της δασικής έκτασης.

Άρθρο 3
Είναι απαραίτητη για την προστασία της περιοχής η νομοθετική παράταση
της προθεσμίας, εντός της οποίας Θα πρέπει να εκδοθεί το προεδρικό
διάταγμα περί Προστασίας του Δέλτα του ‘Εβρου, καθώς για το ενδιάμεσο
χρονικό διάστημα ενδέχεται να θιγούν δικαιώματα των πολιτών ή να
ανατραπούν θεμελιωμένες νομικές καταστάσεις.
Άρθρο 4
Εξυπηρετείται η προστασία των επί μακρόν χρονικό διάστημα
διατηρουμένων πραγματικών και νομικών καταστάσεων, η οποίο
επιβάλλεται από τις αρχές της ασψάλειας του δικαίου και τη
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
Άρθρο 5
Η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων εντός υψιστάμενων λιμενικώ
εγκαταστάσεων των δημοσίων ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν
3986/2011, οι οποίες έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28η72011 από ψορείς του
Δημοσίου και δεν χρησιμοποιούνται πλέον, ούτε έχουν παραχωρηθεί προς
χρήση σε ιδιώτες και βρίσκονται σε συνεχόμενες ζώνες αιγιαλού και
παραλίας κωλύει την απαιτούμενη, κατά το άρθρο 14 του ν. 3986/2011,
παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή σε όποιον έλκει εξ αυτού
δικαιώματα, της χρήσης αιγιαλού, παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης,
χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υψιστάμενω
στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας. Η
παραχώρηση της χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι αναγκαία για
την ταχεία και αποτελεσματική επενδυτική αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών
και χρήσεων που βρίσκονται επ’ αυτών στις διατάξεις του ν. 4495/2017,
καθώς και η αναστολή επιβολής κυρώσεων και προστίμων ανέγερσης και
διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017, για το απαραίτητο χρονικέ
διάστημα υλοποίησης της επένδυσης και στο μέτρο που οι εν λόγω λιμενικέι
εγκαταστάσεις κρίνεται ότι είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την αξιοποίηση
των ανωτέρω ακινήτων, βάσει του εγκεκριμένου αρμοδίως σχεδίου τη
αξιοποίησης ή άλλου προς έγκριση τέτοιου σχεδίου.

Ποιους ψορείς

3.

ή

πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, Υγείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε., την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ,
καθώς και την εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, τον Δήμο
Υμηττού, τους δημότες και κατοίκους του οικείου Δήμου.
Άρθρο 2: Τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασψάλιση (θ-ΕΦΚΑ), το Δήμο Μαραθώνα, και τους δημότες και κατοίκους
του οικείου Δήμου καιτους υποψήψιους αναδόχους αποκατάστασης.
Άρθρο 3: Ελεγκτές Δόμησης, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπηρεσίες Δόμησης, ιδιοκτήτες αυθαίρετων
κατασκευών στην περιοχή Δέλτα του ‘Εβρου.
Άρθρο 4: Τον Δήμο Παύλου Μελά και τους δημότες και κατοίκους αυτού.
Άρθρο 5: Το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, δεδομένου ότι η
επενδυτική αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 3986/2011 αποβαίνει ωψέλιμη για την εθνική οικονομία.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο
παρελθόν;
ΟΧ!
ΝΑΙΧ

Άρθρο 1: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ. Υμηττού (Δ’ 1061/1996)
Άρθρο 2: παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 (Α’ 137)
Άρθρο 3: άρθρο 122 παρ. 4 ν. 4495/2017 και άρθρο 56 του ν. 4643/2019
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1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της
υψιστάμενης νομοθεσίας
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να εισαχθούν με αλλαγή
προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή άλλης κανονιστικής
πράξης.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να εισαχθούν με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας, καθώς
απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.

ΙΙΙ) με διάθεση
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν δύναται να
θεραπεύσει την ανάγκη νομσθετικής ρύθμισης των Θεμάτων της
περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών παρούσας.
πόρων;

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7
.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνώ
ειτιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
Χ

-ι

Η

ι

-ι

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι
Άμεση απομάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ και δημιουργία
διοίκησης και ελεύθερου χώρου αστικού πράσινου

χώρων

—

Άρθρο 2
Η αποκατάσταση και αναβάθμιση του ψυσικού περιβάλλοντος της
έκτασης και η δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής από τον
παραχωρησιούχο (Δημόσιο ή Δήμο), ο οποίος ειδικά για την
1) βραχυιτρόθεσμοι: περίπτωση αυτή έχει την ιδιότητα του αναδόχου αποκατάστασης
του άρθρου 42 του ν. 998/1979.
Άρθρο 3
Αποψυγή
ανασψάλειας
δικαίου
και
προσβολής
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ενδιαψερομένων.

της

Άρθρο 4
Απόκτηση ιδιοκτησίας από τους κατόχους
Άρθρο 5
Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυΘαίρετων κατασκευών
ή χρήσεων εντός υψιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων των
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________

δημοσίων ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3986/2011,
που τελούν υπό τη διαχείριση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η άμεση και αποτελεσματική επενδυτική
αξιοποίησή τους.

-

Δημιουργία υποδομών και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Προστασία και ανάπτυξη του
περιβάλλοντος
-

Ϊύ μακροτιρόθεσμοι:

ψυσικού

και οικιστικού

Εμπεδωση των αρχων της ασιαλειας δικαιου και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
-

-

-

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ορθολογική χωροταξική διάρθρωση της χώρας.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογού μενης ρύθμισης
14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο
Ι

Στόχος
Με το προτεινόμενο άρθρο δημιουργούνται χώροι διοίκησης και ελεύθερου χώρου
αστικού πράσινου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ.

Ο ως άνω χώρος Θα αποτελείται από δυο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, σχεδιάζεται η
εγκατάσταση εννέα Υπουργείων (Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγροτικής
Ανάπτυξης καιΐροψίμων, Υγείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών)
και διαψόρων ψορέων (ΑΑΔΕ, ΕΕΣΥΠ ΑΕ, ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, ΕΤΑΔ ΑΕ), που σήμερα βρίσκονται
διάσπαρτα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, το Μαρούσι και τον Χολαργό. Στο
δεύτερο τμήμα, σχεδιάζεται η δημιουργία ελεύθερου χώρου αστικού πράσινου. Με
την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ικανοποίηση σπουδαίων και επιτακτικών
λόγων δημοσίου συμψέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην προστασία του
περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των κατοίκων της
Απικής, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στην ορθολογική διαχείριση των
δημοσίων οικονομικών, καθώς και στη βελτίωση των υποδομών της Χώρας και των
δημοσίων υπηρεσιών.
Η προωθούμενη ρύθμιση σκοπεί στην άμεση αποκατάσταση και αναβάθμιση του
υποβαθμισμένου περιβάλλοντος του εν λόγω δασικού ακινήτου. Τις σχετικές μελέτες
και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του
ψυσικού περιβάλλοντος εκπονεί και υλοποιεί, αντίστοιχα, ο παραχωρησιούχος της
έκτασης, ο οποίος έχει, σύμψωνα με την προτεινόμενη διάταξη, την ιδιότητα του
αναδόχου αποκατάστασης της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 998/1979. Σύμψωνα με την
περιγραψόμενη στη διάταξη διαδικασία, προηγείται η εκπόνηση της μελέτης
αποκατάστασης και αναβάθμισης του Φυσικού περιβάλλοντος και της μελέτης
οργάνωσης και λειτουργίας χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, οι οποίες
υποβάλλονται και εγκρίνονται ταυτόχρονα από τη δασική αρχή. Ακολουθεί η
—

2

—

εγκατάσταση του αναδόχου καιτου Φορέα υλοποίησης στο ακίνητο, έπονται η εκτέλεση
των εργασιών αποκατάστασης, η παραλαβή του έργου και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης
των εργασιών αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια χωρεί η εγκατάσταση του αναδόχου
και του Φορέα εκτέλεσης και η εκτέλεση των προβλεπόμενων από τη σχετική μελέτη
έργων και κατασκευών για τη λειτουργία του χώρου δασικής αναψυχής. Οι αναγκαίες
λεπτομέρειες και τα αναγκαία Τεχνικά ζητήματα για την εψαρμογή της διάταξης αυτής,
ρυθμίζονται με την έκδοση απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία, για την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος της Παρ. 4 του άρθρου 122 του ν. 4495/2017, μέχρι και την
3η.11.2022 και διατηρείται, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα η αναστολή επιβολής
κυρώσεων στις αυθαίρετες κατασκευές, λόγω της ανάγκης προστασίας του
οικοσυστήματος του Δέλτα του ‘Εβρου.

4

Με την αξισλογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως δημοτών ή
κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, να τους παραχωρηθεί από τον δήμο
έκταση ενός αρτίου οικοπέδου τηρουμένων ορισμένων προϋποθέσεων. Η ρύθμιση αυτή
εισάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής,
συμβάλλει στον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό και υπαγορεύεται από
πολεοδομικά κριτήρια, αποβλέποντας στην εξασφάλιση της λειτουργικότητας των
οικισμών και στην αρτιότερη πολεοδομική διαρρύθμιση της περιοχής, όπως προκύπτει
και αποδεικνύεται από την αιτιολογημένη απόψαση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου. Εν όψει δε της αρχής της ασψαλείας των επί μακρόν χρονικό διάστημα
διατηρουμένων πραγματικών καταστάσεων και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η
επίμαχη παραχώρηση δεν αντίκειται στην αρχή του κράτους δικαίου, αψού δεν αψορά
σε πρόσωπα που απλώς κατέχουν αυθαιρέτως δημοτικές εκτάσεις, αλλά σε πρόσωπα
τα οποία τις κατέχουν και έχουν ανεγείρει κύρια κατοικία, η οποία θα πρέπει να υπαχθεί
προ της αίτησης παραχώρησης στις διατάξεις του ν. 4495/2017 ή προγενέστερου νόμου
περίτακτοποίησης αυθαιρέτων.

5

Προβλέπεται η κατά παρέκκλιση του άρθρου 89 του ν. 4495/2017, υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων εντός υψιστάμενων
λιμενικών εγκαταστάσεων των δημοσίων ακινήτων του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.
3986/2011 που τελούν υπό τη διαχείριση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η άμεση και αποτελεσματική επενδυτική αξιοποίησή τους.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο
Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75
Βλ. συνημμένο

παρ.

3 του Συντάγματος

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμνης ρύθμισης

ΚΟΊΝΩΝΊΑ&
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΆΜΕΣΑ
Μείωση δαπανών

ΟΟΜΙΑ,
ΑΝ ΤΑΓ ΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΗΤΑ

____________

Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
Βελτίωση παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜ Μ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία /
διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προά’γονται η προστασία και η ανάπτυξη του ψυσικού και τιολιτιοτικού
περιβάλλοντος, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των πολιτών, προωθείται η ορθολογική χωροταξική
διάρθρωση της χώρας.

ΣΤ. Έκθεσ·ι’ νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Παρ. Ι άρθρου 5 και παρ. 2 άρθρου 106 (οικονομική επιχειρηματική
ελευθερία)
Άρθρο 17 (προστασία της ιδιοκτησίας- αναγκαστική απαλλοτρίωση)
Παρ. Ι και 2 άρθρου 24 (προστασία ψυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος
—

—

χωροταξική διάρθρωση της Χώρας)
Παρ. Ι άρθρου 25 (αρχή του κράτους δικαίου)
2.

Ενωσιακό δίκαιο
Συνθήκη γιατη Λειτουργία της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης:
Άρθρα 191-193 (περιβάλλον)

Ί3

Πρωτογενές ενωσιακό
Άρθρο 194 (ενέργεια)
δίκα ιο
(συμπεριλ αμβανομένο 1]
του Χάρτη Θεμελιωδών Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης:
Δ ιιιαι ωμάτων)
Άρθρο 37 (προστασία του περιβάλλοντος)
-

Καν ον ισ ιι ό ς

Οδηγία

Απόφαση

Ζ. Πίνακας τροττοποισύμενων

30.

ή

καταργούμενων διατάξεων

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης
ιτου προόλεπουν καταρηση
Παρ. 9 Άρθρο 2
Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου
δασικής αναψυχής στο Μάτι του Δήμου
Μαραθώνα

Καταρουμενες διαταξεις
Άρθρο 169 ν. 4759/2020 (Α’ 245)
Μεταβίβαση ακινήτου από τον θ-ΕΦΚΑ
στον Δήμο Μαραθώνα

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου
9. Το άρθρο 169 του ν. 4759/2020 (Α’245) 31 του ν. 2166/1993 (Α·137), καθώς καιτου
και η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν, άρθρου 59 του ν. 715/1979 (Α’ 212), με
(Α’
2166/1993
καταργούνται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
137)
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Διοικητικες πραξεις που εκδοθηκαν κατ
Ασαλισης (α-Ε.Φ.Κ.Α.), που εκδιδεται
εαρμογη των καταργουμενων διαταξεω
υστερα απο γνωμοδοτηση της εκτιμητικης
πρώτου
του
καταργούντα Επιτροπής ή ανεξάρτητου πιστοποιημένου
εδαψίου
αυτοδίκαια από την έναρξη ισχύος τοι εκτιμητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 του παρόντος, κατά
παρόντος.
παρέκκλιση της παρ. ότου άρθρου 186 του
ν. 3463/2006 (Α 114), και εγκρίνεται από
τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Υπουργό
Οικονομικών,
εκποιείται
άνευ
διαγωνισμού στον Δήμο Μαραθώνα ένα
ακίνητο ιδιοκτησίας του, μετά των επ’
αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και εν
γένει συστατικών, κείμενου στη θέση
«Μάτι» Αγίου Ανδρέα του Δήμου
Μαραθώνα, εμβαδού 128.976 τ.μ., με
Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου
(ΚΑΕΚ)
051015309025,
όπως
αυτό
εμαίνεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του
Κτηματολογικού Γραψείου Νέας Μάκρης.
Αποκλειστικός σκοπός της μεταβίβασης
είναι η λειτουργία εντός του ως άνω
ακινήτου, από τον Δήμο Μαραθώνα,
κοινόχρηστου χώρου υπαίθριας αναψυχής
για τους κατοίκους της περιοχής και τους
επισκέπτες της. Η σύμβαση πώλησης τελεί
υπό τον όρο της μη μεταβολής του
ιτροορισμού ή της χρήσης της έκτασης, η
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οποία υπόκειται στην προστασία και τους
περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας και
διατηρεί πάντοτε στο ακέραιο τον δασικό
της χαρακτήρα, η παράβαση δε του όρου
αυτού επάγεται την ανατροπή της
πώλησης, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 5.
Ο Δήμος Μαραθώνα υποχρεούται με
ευθύνη και δαπάνες του να συντηρεί και
να βελτιώνει τη δασική βλάστηση του
ακινήτου, να διαχειρίζεται και να
ψυλάσσει την έκταση αυτήν, σύμψωνα με
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Για
την εντός του ακινήτου οργάνωση και
λειτουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής
από τον Δήμο Μαραθώνα, εκτός από τις
της
δασικής
νομοθεσίας
διατάξεις
εψαρμόζονται και οι διατάξεις της υα’ αρ.
66102/970/1995 υπουργικής απόψασης
(Β 170), που ρυθμίζουν την οργάνωση
χώρων υπαίθριας αναψυχής σε δάση ή
δασικές εκτάσεις από τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου
και
των
παρ.
Ι
της
επικειμένων/συστατικών του, καθώς και
για το ύψος του τιμήματος πώλησης,
γνωμοδοτεί η Επιτροπή που προβλέπεται
στην παρ. Ι του άρθρου 15 του ν.
2882/2001 (Α 17), στην οποία μετέχουν
επιπλέον και δύο (2) δασολόγοι που
ορίζονται για τον σκοπό αυτόν από την
Διεύθυνση
Δασών
της
αρμόδια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου τηςπαρ.
1 και των επικειμένων/συστατικών του,
καθώς και ο καθορισμός του ύψους του
τιμήματος πώλησης μπορεί να ανατίθενται
από τον θ-ΕΦΚΑ με απόψαση του
του
Συμβουλίου
σε
Διοικητικού
ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, η
έκθεση του οποίου αντικαθιστά τη
Επιτροπής
του
γνωμοδότηση
της
προηγούμενου εδαψίου.
Επιτροπή
3. Η
ή ο ανεξάρτητος
πιστοποιημένος εκτιμητής γνωμοδοτεί
ύστερα από αίτηση του ·-ΕΦΚΑ ή του
Δήμου Μαραθώνα, μετά από διενέργεια
αυτοψίας και ελέγχου των στοιχείων που
τους υποβάλλονται από τον πωλητή και
τον αγοραστή, και μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την υποβολή της αίτησης
συντάσσει έκθεση εκτίμησης της αξίας και
του τιμήματος πώλησης του ακινήτου,
στην οποία περιγράψονται λεπτομερώς η
κατάσταση αυτού και των συστατικών του,
καθώς και οι τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες ή
τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
ανεξάρτητος
Η
Επιτροπή
ή
ο
εκτιμητής
εκτιμά
ιτιστοποιημένος
αιτιολογη μένα και αναλυτικά την αξία του
ακινήτου και των συστατικών του και
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καθορίζει το καταβλητέο τίμημα για την
εκιτοίησή του, σύμψωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο ό του ν. 998/1979 (Α’289),
καθώς και στις Παρ. 1 και 2 του άρθρου 13
του ν. 2882/2001 (Α’17). Εάν προκύψει
διαψωνία για την αξία του ακινήτου και
τον καθορισμό του τιμήματος για την
εκιτοίησή του,
καταχωρίζονται στην
έκθεση όλες οιγνώμες που διατυπώθηκαν.
Η
γνωμοδότηση
της
παρούσας
υποβάλλεται στον Διοικητή του θ-ΕΦΚΑ
και στον Δήμαρχο Μαραθώνα και
κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών
και
στον
Υπουργό
Εργασίας
και
Κοινωνικών Υποθέσεων, επέχει δε θέση
σύμΦωνης γνώμης. Με κοινή απόψαση
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, μπορεί να προσδιορίζονται
ειδικοί ή πρόσθετοι προσδιοριστικοί
παράγοντες της αξίας του ακινήτου, που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την
Επιτροπή
ή από τον ανεξάρτητο
πιστοποιημένο εκτιμητή για τη σύνταξη
της έκθεσης εκτίμησής του.
4. Αμέσως μετά την έκδοση της εγκριτικής
απόψασης, που τιροβλέττεται στην παρ. 1,
ο αγοραστής καλείται να προσέλθει εντός
αποκλειστικής προθεσμίας Τριών (3)
μηνών για την υπογραψή της σύμβασης
πώλησης καιτην καταβολή του Τιμήματος,
το οποίο πιστώνεται υπέρ του πωλητή
κατά την υπογραψή του συμβολαίου. Η
σύμβαση
πώλησης
καταρτίζεται με
συμβολαιογραψικό έγγραψο, από δε την
υπογραψή του ο αγοραστής Φέρει τον
κίνδυνο της τυχαίας καταστροψής ή
χειροτέρευσης
του
ακινήτου.
Το
πωλητήριο συμβόλαιο μεταγράψεται με
επιμέλεια του αγοραστή. Οι δαπάνες για
το τίμημα και την εν γένει κατάρτιση και
μεταγραψή της σύμβασης πώλησης του
άρθρου αυτού βαρύνουν τον «Ειδικό
Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018)>, που
συστάθηκε με την υπό στοιχεία οικ.
2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 κοινή υπουργική
απόψαση (Β’ 3014). Σε περίπτωση που ο
πωλητής ή ο αγοραστής δεν προσέλθει για
την υπογραψή της σύμβασης εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο
εδάψιο, η σύναψη του συμβολαίου
ματαιώνεται, εψαρμοζομένης της παρ. ό.
5. Η παραβίαση των όρων του παρόντος
και των όρων της σύμβασης πώλησης, η
χρήση του ακινήτου για σκοπό άλλον από
τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο,
καθώς και η μεταβολή του δασικού του
χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο,
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του
νια διημέρευση προσώπων στον χώρο
υπαίθριας
αναψυχής,
επάγεται

οποτεδήποτε την αυτοδίκαιη ανατροπή
της πώλησης κατά την ενοχική και την
εμπράγματη ενέργειά της και την
αυτοδίκαιη επαναφορά της κυριότητας
του ακινήτου στον πωλητή ε-ΕΦΚΑ. Τα
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάψιο
διατιιστώνονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην
και
της
Κυβερνήσεως
ΕΦημερίδα
μεταγράψεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό
Γραψείο. Από τη μεταγραψή της κοινής
απόψασης του προηγούμενου εδαψίου, ο
αγοραστής υποχρεούται να παραδώσει το
ακίνητο στον ο-ΕΦΚΑ σε κατάσταση που
εξυπηρετεί τη ψύση και τον προορισμό
του, ως δασικής έκτασης, αποκαθιστώντας
κάθε ζημία που έχει προκληθεί και
ελεύθερο παντός βάρους. Η παραλαβή του
ακινήτου ενεργείται από τριμελή Επιτροπή
που συγκροτείται σύμψωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. Ι του άρθρου 58 του
ν. 715/1979. Ο αγοραστής ευθύνεται σε
ανόρθωση κάθε ζημίας του ο-ΕΦΚΑ, λόγω
καταστροψής
ή χειροτέρευσης του
ακινήτου ή απώλειας εσόδων από
οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.
6. α. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης ματαίωοης
ή ανατροπής της πώλησης, σύμψωνα μετα
προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5, ο ε-ΕΦΚΑ
δύναται να αξιοτιοιεί με οποιονδήποτε
τρόπο, το ακίνητο της παρ. 1, για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του και κατά
τρόπο που να διασψαλίζει τη διατήρηση
στο ακέραιο του δασικού χαρακτήρα της
έκτασης.
β. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται
ύστερα από σύμψωνη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ο-ΕΦΚΑ, το
ακίνητο της παρ. 1, μετά των επ’ αυτού
κτηριακών εγκαταστάσεων και εν γένει
συστατικών του, δύναται να παραχωρείται
σύμψωνα με την Περ. στ του άρθρου 50
του ν. 4430/2016 (Α’ 205). Η Παραχώρηση
τελεί Πάντοτε υπό τον όρο της μη
μεταβολής του Προορισμού, της Φύσης και
της χρήσης της συγκεκριμένης έκτασης, η
οποία υπόκειται στην προστασία και τους
περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας και
διατηρεί στο ακέραιο τον δασικό της
χαρακτήρα.
Η παρούσα παράγραψος κατισχύει κάθε
άλλης γενικής και ειδικής διάταξης.

Παρ. 4 άρθρου 31 ν. 2166/1993 (Α’ 137)

4. Με κοινή απόψαοη των Υπουργών
Κοινωνικών
και
Πρόνοιας
Υγείας,

Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας,
εκδιδομένη με σύμψωνη γνώμη του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Οίκου
Ναύτου
και
δημοσιευόμενη
στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται
κατά
η
χρήση
παραχώρηση
των
ανηκουσών κατά κυριότητα στο Ν.Α.Τ.
εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών
Οίκου
Ναύτου
(Π.Ε.Ο.)
μετά του
περιβάλλοντος οικοπεδικού χώρου σε
άλλο ψορέα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή
και
σε
ιδιώτη
προκειμένου
να
αξιοποιηθούν και επαναλειτουργήσουν
γιατο σκοπό για τον οποίο συνεστήθηκαν.
Οι όροι, οι ιτροϋττοθέσεις, η τηρητέα
διαδικασία της ως άνω ιταραχωρήσεως και
κάθε εν γένει λεπτομέρεια, που σχετίζεται
με αυτήν, καθορίζονται με απόψαση των
Υπουργών
Υγείας,
Πρόνοιας
και
Κοινωνικών Ασψαλίσεων και Εμπορικής
Ναυτιλίας εκδιδομένη με σύμΦωνη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου
Ναύτου.

Η. Έκθεση εψαρμογής της ρύθμισης
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Συναρμοδιότητα Υπουργείων

Σχετική διάταξη

/

υπηρεσιών

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

/

ψορέων

—

αξιολογούμενης
ρύθμισης

Ι

Αικείμενο συναρμοδιότητας

Ι

Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.

Αρμόδιο ή
Εξου σιοδοτικ ή
διάταξη
Παο. Ι άρΘρου 2

Είδος πράξης
Κοινή υπουργική
απόψαση

εττισιτεύδον

Υτιουργείο ή
υπη ρεσία
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Χρονοδιάγραμμα

Αντικείμενο

(ενδεικτική ή
αποκλειστική
ττροιεσμία)

Κατά χρήση
παραχώρηση
στο Δημόσιο ή
στον Δήμο
Μαραθώνα, του
ακινήτου με
Κωδικό Αριθμό
Εθνικού
Κτη ματολογίου
(ΚΑΕΚ)
051015309025/
0/0

3

_______________

Παρ. 8 άρθαου 2

Παο. 4 άρΘρου

________________

____________

Υπουργική
απόφαση

Περιβάλλοντο
ς και
Ενέργειας

Απόψαση
Δη μοτικού
Συμβουλίου

Δημοτικό
Συ μβούλιο

Καθορισμός και
εξειδίκευση
όρων για την
ανάθεση,
εκτέλεση και
παραλαβή του
έργου
απο κατάσταση ς
και
αναβάθμισης
του ψυσικού
περιβάλλοντος
και του έργου
οργάνωσης και
λειτουργίας του
χώρου
υπαίθριας
δασικής
αναψυχής
Καθορισμός
δικαιολογητικώ
ν ή άλλων
στοιχείων που
απαιτούνται να
υποβληθούν
στον δήμο με
την αίτηση
τταραχώρησης,
η διαδικασία
τταραχώρησης
και κάθε
αναγκαία
λεπτομέρεια
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Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΚ ΚΓ[.\ΤΕ

:5:20

01.01’..1’Α5

11Κ10ΤΟ0 0ΤΑ1Ο1Ε0
2’) 1 2021 2)1 10.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝ ΕΡΓΕ ΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

—

Γ1Τ1.\Ν1 51’102χ1

Κ(’\1\. .7.(·%5)2)-.\\

15 10011 ΜΙ4ΝΙ)ΟΝΙ

61)\..1ΙίΝ(Ι\ 0Κ11)-Κ)0

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
11\ΟΙ \\\1

Ί155

ΚΟΝΟΤΟ’111\00 Τ511Ι0,0
24 112021 2042

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
\Ι \\Ι2ί%·1)15. 5 01511)10

ΜΛ\’ΡΟ1)1)15 νο1111)16
2911 2021 2050

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
50,10

1111.5000

4

Κ614041 41116

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙ ΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗ Σ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Π ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

%)‘0Κ)10)Ν-Ι’ΑΚΛ).Ι()110 111.000%

ίΟλΝ\10 Ρ1.0ΚΚ11ΛΚ15

]ΟΑΝΝ1Ο Ρ1.10ΐΑΚ10
29.11.2021 20.51

(01151ο1 056111116015

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΑΝΟΣ

(11015Τ06 0ΤΥ116Ν11)10
29.11 2021 20:55

—

ΊΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΠΙ ΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡ.].-ΟΚΟΟ Γ7Ρ5.Κ1Κ

Κ9’Ο1ΑΚΟΟ Ρ1ΕΟΕΟΑΚΑΚ1Ο
29112021 2056

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠ Ε Ν ΔΥΣ ΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΥΙ

\Ν(>’ ΡΕΤ.\’

\Κ \

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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Αριθμ.

348 / 21 / 2021

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο μι οι Υπου9νείου Ανάπτυξης και
ΤΤω ιτ του επενδυτικού
ν
Επενδύσεων «Στρ τΊιγ/ις ‘ύ
τιεριβαλλοντος μει
ιτιΊπ’υστις ιΥ’ στις ιδιωτικες και
στρατηγικές επενδύσεις και ρυθμίσεις για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς»

Π

1ιι’Ίά

Ίς

Γ-Ο;:,

ι0

Ποι3έλ\οντος να. Ξέ ε’ας τροβ έ7ονται ιιπαξύ άλν τα οκά θα:
οτοα απομανρύ”εται
“ιοο τις ΠΥΡΚΡΛ
λεύεοοι
απιιοό πρασίνοο
ι’ο
άμεσα, ‘ώρ ιιιπ’ ναι
ε τπν
‘Τ
επ1τοεπόυε·Ίς
οιονται
όνΟί[ί’Γ «Ανρέος Λ&’νΤάΚΙΙ(»
Οι
‘ενικές
κατηγοριες χρήσεων (πολεοδομικό κεντρο και ελεύθεροι χώροιαστικό
π’άσινο), σι οποίες εξε ιεύονται ιε τη.; στάρτιση και έγκριση Εν5ικού
1Ίοεοδοοκού εδοο συμωω’α με ΤΟ1) εδικότεροοι οοοος
ιο’σης /
νάλυιης κατά ττωτι
Ε τιτρέτεται, νια τη αοοργία των ποοαναφε ομενων χώοων, η
αναγκι’σ ιική αι αλλοτμωση σ μιωνα νε τς κε με’’ε διατάξεις, νια Την
δε τηι: αΗς οο τυι)ιτρνυμενού ακινυτου οπαιτείται Γ εκτνηση
Γ
Τ(’ Πιι) Ί1ΟΞ1μένών εκτιμιΙ 1ών, ι’1 τα ει όιεα οριόμΞνα.

ί.α.

ηυιουργούντοι

σιτ.

-

.

Καίιίξετα εκ

διαδικαοία κΊοκατάσΊσσηε του νη!ιονεεομε”ου
ακινήτπ ιετά τωγ Πμιακυ’ ΕγΚαΊιίΤ1ε1λΥ\7 τον ΊΊαι?νκω )‘ων &ικου
\Τ(ΎΙ)Τ1)1
ν
τιι” δΓιΊάξι ιι)ν ϊον ν
)/2Ο2Ο
του
ε-ΞΦΚΑ
(ποοβλέιΊτα
σπεκριέν&υ
αινήτου
από
τον
ιιεαιμασ
τρειν
«ΤΟν Δι’Ξ Τ\ ονν’σ
11 ΤΥ ι
τκ’ ε δΟεαΤ)ν
ι)γκΊιουεοια
υ κ’τα χιιήση ποιπσε (οε
οτε επεται
ωοίς
αντάμ2π υα) οτ’:
οι’Ι» ή στον ‘ήμο ν
ροθώνα του πμοαναοερόμ:νου
ιπν (3ο ‘ιαι στη (πο ΜάΙι» /\‘ου /νρέιι του
μου
ισιυ υκοο3 ταν απο ιταοϊαση κα ονο’3 μοη του
‘1., νε ικ
τα Ξό Ξ ον:ος σι πι ΟΪμουρ’/ιο ο’ λεπον’α εντό: Ιοί) Ξ
1) νιινιαι)η
‘:ορυο ασν:ι ι\επνής νια τους ατοίκου της
ακιν
πείρττ

1((Γ

τοΪ.

η

ΠΜιΤΤεΓ τ(:
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Π
ΓτΥΡΚ\

Ή ανωτέρω κοινή απόφαση εγοάφεται, ατελώς στο οικείο
κτηματολογικό φύλλο.
Σε περίπτωση πευ προβλέπεται αντάλλαγμα ατην απόφαση
παραχώρησης αυτό συμψηφίζεται με το σύνολο των δαπανών που
κσταβόλλονπιι από τον παραγωρσιούχο για τη” αναΒάθμιση ταν φυσικού
πεοΒλ1οντ”ς. ηι: εκτέλεση των έργων και κατασκευών για τη λειτουργία του
χώρου υπαί2ια δασικήΩ σναψυχής τη φύλαξη και συντήρηση του ακινήτου
και των εγιισταστάηεών ΤΟΙ].
Β. Ι.Ιοοσ&οοίζονται ο υπογοεώσειι· του παοσχωρησιι’χου. που έχει. την
ιδιότητ·Ι του αναόόχοιι ςπτοκατάσιιασης (εκπόνηση των σχετικών μελετών και
υλοποίηση τω” πυοθ?ιετόμενων έργων με δικές του δττάνεή. τι ιταοαθίαση
των οπά’ν συνετ½νετιτι τν ανάκλπση πις παραγώρτισης.
Ττ έιο&ι από τη λειτουονίσ αναψυκτοίων αποτελούν έσοδα του
παοιη:οπσ.ο·χου κσι ½118ΐ·’ται νια τις ανάν<ες φύλαηι και εν γένει
σοντήυιιστι ιι’ι έκταςπς και των έονων και 1:στασκευώή τπς.
ν. αθο.ιά·τ&. ι σιεπκη ιοόιι·ασισ για την υλοποίηση, ολοκλήρωση και
πσαι/ώ)ή ·ι.ν έ·ηων και ποοί3λέιτετσι ·ι επι(3σλι4 των ιτοοόλεποιενώ” από τη
60(51”:!! \‘ί3.:.ι?Ε..!Ι.ι Χ3.1ικΞ(.. 1. ρτ7τ:η υιίίΜ.Γϊιύί 1ζ οπ·)ιαούή!οτε
α.λλ3ωηις 13ι. Φ1)ΟΤ’Ί» ιιεοιβάλλο”·οι ΕΚ μέοοικ του αναδόχιτο η του σορέα
εκμετα·..ι€’.υ·-.. ι:.
.

των

.Ξ ι’τοι.ρ ική
)2·;··€Ω.

-

!%.

εξΞιδιιίέύονι σι ει προΘ;3Θέσιι εωαρυονής

Χό½

ρ’)ί3ώ’·

2),
.‘Ί;:Ενε;:λ. έιί,: ϊην .Ξ. .1Ι..2ύ12 ..αντ. ης 3’\ΙΙ.λύλΙ. όπως ισχύει), η
έκδοσι2 ··ι·υ . ά/π::. ιι τ” ιιςκ’σπ:πιιι τηι τφεχ(’ς στο ιλ·πτ τι’υ ΈΨ!ου και
η τ·ντ&τωιχη Γ’;ι!.!σψ; τ3:” διΧάίεων του έ.449Ξ12017. Δ.έχιι τιμ. έκδοση του
ανωτέρω .ιττς αν ;·ιλοτ.ιι ιι είοπαΕη κα. ετιΒολή κά& .ιύρωστ1ς καθώς
και ι ι5’Τ ?;ιε:ιΖΥν:’.λ··ι ΐ·ιξέω κιιδέιιιτης πο ίΤι· έχπιν εκδοθε1 κπ’

εοιρ.:’γ· ττ. ;.εΙί...Ξν’·’ί; νι’::οθεη’.Ίχ.
αολ’α. τ’ .5ν::ςΪ.·.·;
)?ιΟψ’ί.·’πΙ Τ\’ Μ·;μΟΤ1ΚΟύ
Υ.;η? 59( 2:έ½υ
5ημότι· κστείιωυς του
ι·ι& ·Ϊη Γι3.’ΞΡΞ·1Ιίίίήζ Ενότητας Θεσσαλονίκης της
Δήιευ :·.:· ½
Περι9έ9 .αι έέ·Ζυ.νΖής ;ίσ.’ι;.; 1ιεΙ& (17ί) ι)!11440λη ομ;ικίις αί’σς στο
17
Δήμο ει. : ΤΓιί. 1; )·1Ξ.4’ζ ί.7τΖη:Λε·πτι’!’.ής π?οΘ’.ιη.ί:;Ζ
τις
:7;’εϋ·τ:!!1έε1·;.

:Ι;:;:·_ .:.πι.
τί.ιτ1:ι:; γν’ την τ:αρςωοηοη τω’ ει:τυσων και ο
τρόπι::ς :4.τ
Λ υ·;’:; :· ··.ν .ν.:ζ:ο ·ι ή3Ν/ι7Ζη.
‘?.
σε ιιι’ι’.... υπου Ψ;:ιι έ:ι3ώλ.ιι.ένη,
.Ζ’τι. ι.ι. ‘·
ι.

κατι:ι3,!λ\ε?:;%

έ·τ.·

3..

ι;ετν ·‘.τιςςχει’4ς ή αλλιγές χρΜεων σε
\..ιενι.γες ενιι’:::τπ’άσης που έχουν ανη’εοθεί μι την

ΤΊ

ίΖ’;Ο (1Ο3έι3Τ:.
Ο :.,

υφιστάιι?.’.:Ζ.··
16ι.1.212. .α:; 3ρ’: ,ιντο ·.αε 7’νε,ό;ινες ζώνες αιγιιι.ιοέ και πάρτιλίας
ακ·.ητ&ι” :τ::.

‘:!ι’.

ιι’εζ.Ξτ::ι

Τ.Α.!.ΙΙΞΙ.. άΘβ3 10 παρ.2 του ν.3986/2011),

11 1ΡΚΛΑ2

μπορούν να υπαχθούν, σύμισωνα με την οριζόμενη διαδικασία, στις διατάξεις
του ν.449512017, νια την αξιοποίηση αυτών.
β. Με την κατά τα ανωτέρω υπαγωγή τους σι προαναφερόμενες
αυθαίρετες κατασκευές τελούν υπό καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων,
δεν ετιιθάλλονται σε Ζτυτές πρόστιμα ανέγερσης ισι διιττρησης ‘ιαι δεν
ισχύσε” ιΙΙ πρ:βλεόμνες .ιπσγαρεύσεις ου άρθρου 82 παρ.1 του ν.4495/2017
(μιπαβί3ιη, σύσταση εμπρέγυατου δικαιώματος μίσθωση).
ΑιΙό Ιιι; τιμτιινομειΡες διατάξεις ιρο!αιλοονται επί του κρατικού
3.
προϋπολονιμοι και του ιτροϋπολοισμού λοιπών φορέων ης Γενικής
Κή3έρνησης (ο.τ.α., Σίρασινύ Ϊαμείο, Ελληνικό Κτηματολόγιο) τα ακόλουθα
Οικονομικά α;ϊο ιελέσ μαι.α:
:1ιΜ. 4·· Τι” φ:ιΙκιώ .η; )ίΟλ·(;σμοί) απο ττι ώιυιουτηία χώρων
.1.
ι5ι/.Χηιι ς ‘ε ελώ2ρέ’ χ’τι - ιιι; :.‘χώ ιτυαέ,συ με ιτν ονομαιτία
«!δρέας Λεντάης.», ιττον χώρο ης ΓΙΥΡΚΑΑ ίιΖατα3ολή απεζημίωσης λόγω
:ηααπιής ατ ‘.τρίπς, ιι:ιβή α:υς εύε εκτιμητές γ.ε: η ούι’ταξη
-ων σχετ.ιά:; εκΕ½π:?·, τ;ρ:.ς νιτ1.’.ιτι.ιτ: της ιξας του απαλ½τι’.ούυενου
·71ί\\’ήΤίΙ.
1 .ιιαττ·: ··.·ιΞώ’.’ Ϊε!: ·‘ΖΤ3Τ1
Ει&ινή Τ½λεο’5οιιικού
Σχεέ(οι; .ιε τοι’ν εώικέτερους ορους ε5μησης, σνπυε·’ώπιση των εξόδων
ναταικε
των ι&’υόμενων χώρων’
ττι: Ζνοτέυ:) οι?τά”η Εαοτό·:αι ι!τό πραγιατικέ! ‘ιεγον.%τα.

2.
‘Ου 1ίΟ’.(ΤΙΥΟΙ ΟοϋΠΟλΟ·1·.1!λο1? ή ·ιου Ίιή’οι ΜαραΘωνι πό
την α’πιιττ:α τύ’ εύδων αποκατάστασης. διαμόρωωσης, φύλαξπς και
συνιήρτ;ιη τ’ ;ιντηι·νυόμε”ου α’η”του μετά των κτιοιτκών
εγκατα37ιισν τω-ι ϊίσώιιιων Εξοχών Οίκου ΝΙ.ώιου ίΠ.&Ο.Ι.).
£‘ΙώΖν ΙΟΙ) τωοϋιτυλογισμού του :ελληνι.ιού Κτ!υιιπ.λογίου
από .η’ .‘ναφΎι ατι.½:, σ:ς; κ:’η.ατολον!·9 ι’.λλο ·ης κ.υ.ιι ιιε ·πι’’ οτσία
πο”·ι:τεΜται η ιιιυό χμι’ι’ πσοα.δρτιη ι’ο Διιιόει.:ι ή στον Δήμο
Μαρα&ώνα ·::υ ιιηον.ώιι.ι3υ ‘ακινήτοι. τυ βμσκεται στη θέσι «Μάτι»
Αγίο·.3 £-.‘ε:3έυ
ε· λ&μ έήμου.
3.

..½:;ώλε.;ι

‘&.

.* τ

5ι.αοα.ένα
·ΕΟί9ψ-’

5.

νι”
:-. .Ο.!\.
ΤΠ9

€

·ι’υ :μι·ι τ ‘.‘·3;ίε·
«.1·)·· ι ΤΌ Δήμου
ταΛΜ:ι)ηι ανσ:.υκτφ!ω’· που λ&τουργύ’ εντόε των

Α·.’.: ι7·· £‘Ξ9 ν .Ί;.τ2λ”11:μι)ύ ιο:; ίή;’ου Γίαέλου 4ελ6 της
Ενότν· ιι & ιαλ·: ‘ικπι ‘τύ ττιν Έιποαξι! του -ν.ιήματος των

‘Ιεο
παρη’χ ε”,γ? εκταεω\· :ιε; της εισφ3ράς σε χοήμα. όπου ε·Ζναι
επιβεβλτ’υΕνη, Τ6 ;ς 5:κ;·ιυ3χους αγοραστές.

2ν&ε·’υ.ι αιτ’ ιέιο ιό?ω· ιε·υ .Ϊ·;άσινου Ταμείου Χϊ5 την ε½ποαξη
των π,οι:!:ι.ν πη·) ·υχ&
γιιι ιταραί3ώ!ις της δασικής
Ιι

·

ΏΎΡΚΑ!3

ν

νομοθεσίας σε περιπτώσεις αλλοωσης του φυσικού περιβάλλοντος από τον
ανάδοχο ή ων φορέα ειφετάλλευσης των έργων στις εγκαταστάσεις των
1Ι.Ε.Ο.Ν.
Α8ήνυ, 2! Νοεμβρίόυ 2021
Η Γενική Διευθόνφια
1015114 ΑΚΜΑ6Οϋ

19 11 28’Ι 2”Ι4
Ισολία ΐ Αρμάγου

ΠΥΡΚΑΛ4
ΠΥΡΚΑΜΧΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου
«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της
επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και
ρυθμίσεις για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται επί του
Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης (ο.τ.α., Πράσινο Ταμείο, Ελληνικό Κτηματολόγιο) τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από τη δημιουργία χώρων διοίκησης
και ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου με την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης», στον
χώρο της ΠΥΡΚΑΛ (καταβολή αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
αμοιβή στους δύο εκτιμητές για τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων προς εκτίμηση της
αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου και των εγκαταστάσεών του, κατάρτιση
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με τους ειδικότερους όρους δόμησης, αντιμετώπιση
των εξόδων κατασκευής των ιδρυόμενων χώρων).
-

2.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού ή του Δήμου Μαραθώνα από την
αντιμετώπιση των εξόδων αποκατάστασης, διαμόρφωσης, φύλαξης και συντήρησης
του μνημονευόμενου ακινήτου μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων τιον Παιδικών
Εξοχών Οίκου Ναύτου (Π.Ε.Ο.Ν.).

Οι ανωτέρω δαπάνες, οι οποίες εξαρτώνται από πραγματικά γεγονότα, θα
αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνα, κατά περίπτωση.
Απώλεια εσόδων του προϋπολογισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου από την
3.
εγγραφή ατελώς στο κτηματολογικό φύλλο της κ.υ.α. με την οποία πραγματοποιείται
η κατά χρήση παραχώρηση στο Δημόσιο ή στον Δήμο Μαραθώνα του
μνημονευόμενου ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Μάτι» Αγίου Ανδρέα του εν λόγω
Δήμου.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
Ελληνικού Κτηματολογίου.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
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