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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Διεσκρινήζεις ζτεηικά με ηο θέμα ηης μεηεγκαηάζηαζης ηων πλανοδίων ηοσ 

Φαλανδρίοσ 

 

 Όζνλ αθνξά ηελ λνκηθή δηαδηθαζία, γηα ην ζέκα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ  

πιαλνδίσλ ηνπ Χαιαλδξίνπ, παξαηίζεληαη δηεπθξηληζηηθά ηα παξαθάησ:  

 Καηά ηεο ππ’ αξηζ. πξσηνθ. Φ.73521/29462/18.10.2013 απόθαζεο ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηηηθήο πεξί πξνζσξηλήο 

κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ θαηαπιηζκνύ πιαλνδίσλ ηεο πεξηνρήο 

Ννκηζκαηνθνπείνπ ηνπ Δήκνπ Χαιαλδξίνπ, θαηαηέζεθε εκπξόζεζκα από ηνλ Δήκν 

Μεγαξέσλ ε από 16.12.2013 αίηεζε αθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Επηθξαηείαο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο απηήο, θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Δήκν, κε 

ην κε αξηζκό πξσηνθ. 39238/17.12.2013 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ε 

από 13.12.2013 λέα απόθαζε κε αξηζ. Φ73521/38470, ε νπνία απόθαζε δηόξζσλε 

θάπνηεο ηππηθέο παξαιείςεηο ηεο πξώηεο.  

 Καηά ηεο δεύηεξεο απόθαζεο, δελ αζθήζεθε δεύηεξε αίηεζε αθπξώζεσο, 

δηόηη ελ πξνθεηκέλσ ν Δήκνο έπξεπε λα  πξνβάιεη κε δηθόγξαθν, θαηαηηζέκελν έμη (6) 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ πξώηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο (δειαδή όρη θαηά ηηο 

δηθαζίκνπο πνπ δίλνληαλ αλαβνιέο), ζρεηηθό ηζρπξηζκό θαη λα δεηήζεη ηε ζπλέρηζε 

ηεο δίθεο.  Έρεη δειαδή εθαξκνγή ην άξζξν  32 παξ. 3 ηνπ ΠΔ 18/1989, όπσο ηζρύεη, 

ην νπνίν νξίδεη:  

 «3. Αλ ε θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ε παύζε ηεο ηζρύνο ηεο 

πξνζβαιιόκελεο πξάμεωο νθείιεηαη ζην όηη απηή ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο ηζρύνο 

θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εθδόζεθε λεόηεξε πξάμε νκνίνπ πεξηερνκέλνπ ή ζην όηη απηή 

ηξνπνπνηήζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε πξάμε ε νπνία εμαθνινπζεί λα είλαη δπζκελήο 

γηα ηνλ αηηνύληα, ε δίθε δελ θαηαξγείηαη αλ ν αηηώλ πξνβάιεη κε δηθόγξαθν, 

θαηαηηζέκελν έμη (6) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ πξώηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεωο, 

ζρεηηθό ηζρπξηζκό θαη δεηήζεη ηε ζπλέρηζε ηεο δίθεο. Με ην δηθόγξαθν απηό, ν αηηώλ 

κπνξεί λα πξνβάιεη θαη λένπο ιόγνπο αθπξώζεωο, ζηξεθόκελνπο θαηά ηεο λέαο 

πξάμεωο. Μπνξεί επίζεο κε ην ίδην δηθόγξαθν λα παξαηηείηαη από ηελ πξνζβνιή 

πξάμεωλ ή από ιόγνπο αθπξώζεωο πνπ δελ έρνπλ αληηθείκελν. Με αίηεκα ηνπ δηαδίθνπ, 

πνπ ππνβάιιεηαη θαη πξνθνξηθώο ζην αθξναηήξην, ε ζπδήηεζε αλαβάιιεηαη γηα 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί θαη λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ 

αληίδηθν ην δηθόγξαθν απηό, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία πξηλ από ηε λέα δηθάζηκν.». 
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