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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 30/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 136/2019
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ.
3333/18
απόθαζεο
ηνπ
Πνιπκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ππόζεζε αγσγήο
Γήκνπ θαηά Υξ.Θηνπικπαιίδνπ θιπ. γηα
αθίλεην επί ησλ νδώλ Καξαζώλνο 14 &
Θξήηεο-Λ.Υ. (πξώελ νηθία νβαηδόγινπ)]»
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 30 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 22461/30/26-7-2019 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Θόληνο Απόζηνινο,
Αληηπξόεδξνο 3) Θαιακπόθεο Ησάλλεο 4) Παπαινπθά Δπηπρία 5) Αλαληάδεο
Ληθόιανο θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 2) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο θαη 3) Γεσξγακιήο
Ιύζζαλδξνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 21595/22-7-2019 εηζήγεζε ηνπ Λνκ. πκβνύινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Κελ. Παπαδεκεηξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: Υνξήγεζε εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο από ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ πξνο ηνπο επί παγία αληηκηζζία δηθεγόξνπο Ε. Γξόζνπ,
Κελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην-Θηάκν γηα ηελ θαηάζεζε ή κε
εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο δηθνγξάθνπ
Δθέζεσο θαηά ηεο αξηζκ. 3333/2018 απνξξηπηηθήο απνθάζεσο εθδνζείζαο επί
ΑΓΩΓΖ καο θαηά ηελ Σαθηηθή Γηαδηθαζία ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη θαηά ησλ:
1) Υξηζηίλαο Θηνπικπαιίδνπ ηνπ Θενδώξνπ θαη ηεο Άλλαο, θαηνίθνπ
Βξηιεζίσλ (νδόο Γσδεθαλήζνπ 31) ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 1,25% εμ
αδηαηξέηνπ.
2) Δπηπρίαο Πνιπρξνληάδε ηνπ Ζιία θαη Καγδαιελήο (Καξίαο) ζπδ.
Θενδώξνπ Πάγθαινπ ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 0,625% εμ αδηαηξέηνπ
σο ζπγθιεξνλόκνπ ηεο απνβησζάζεο κεηξόο ηεο Καγδαιελήο
(Καξίαο)ρήξαο Ζιία Πνιπρξνληάδε (είρε ην 1,25%) - αγλώζηνπ δηακνλήο.
3) Πνιπρξόλε Πνιπρξνληάδε ηνπ Ζιία θαη ηεο Καγδαιελήο(Καξίαο)
ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 0,625% εμ αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηεο
απνβησζάζεο κεηξόο ηνπ Καγδαιελήο (Καξίαο)ρήξαο Ζιία Πνιπρξνληάδε
(είρε ην 1,25%) - αγλώζηνπ δηακνλήο.
4) Ησάλλε νβαηδόγινπ ηνπ Κηιηηάδε, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ
Κηιηηάδνπνβαηδόγινπζύλ 0,625% σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηνπ ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, (αγλώζηνπ δηακνλήο).
5) Ηαθώβνπ νβαηδόγινπ ηνπ Κηιηηάδε, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ
Κηιηηάδνπνβαηδόγινπζύλ 0,625% σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηνπ ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, (αγλώζηνπ δηακνλήο).
6) Θεξεζίαο Θσλ-λνπ νβαηδόγινπ, ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηεο Θσλ-λνπ
νβαηδόγινπζύλ 0,625%
σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηεο ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, (αγλώζηνπ δηακνλήο).
7) Ηαθώβνπ Θσλ-λνπ νβαηδόγινπ, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ Θσλ-λνπ
νβαηδόγινπζύλ 0,625%
σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηνπ ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ (αγλώζηνπ δηακνλήο).

-----------------------------------------------------------…----------------------------------------------------------

Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε θαη Πξόεδξε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
ΓΛΦ-ΛΥ , ωο ζαο έρεη γλωζηνπνηεζεί κε ην αξηζκ. πξωη.
32992/11/12/2018 έγγξαθν ηεο Λ.Τ.ΓΛΦ-ΛΥ κε ζέκα <<Γηαβίβαζε
ηεο αξηζκ. 3333/2018 απνθάζεωο ηνπ Πνιπκεινύο Πξωηνδηθείνπ
Αζελώλ εθδνζείζαο επί ηεο από 5.5.2017 (ΓΑΘ 551605/2017 θαη ΔΑΘ
2238/2017) Αγωγήο ηνπ Γήκνπ καο (Δκπξάγκαην – Λέα Σαθηηθή
Γηαδηθαζία) θαηά ηωλ: Υξηζηίλαο Θηνπικπαιίδνπθ.ιπ>>ζηηο
30/1/2017 ζπδεηήζεθε ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξωηνδηθείνπ
Αζελώλ (θαηά ηε λέα Σαθηηθή Γηαδηθαζία – Σκήκα Δκπξαγκάηνπ) ε
από 5.5.2017 (ΓΑΘ 551605/2017 θαη ΔΑΘ 2238/2017) Αγωγή ηνπ
Γήκνπ καο θαηά ηωλ:
1) Υξηζηίλαο Θηνπικπαιίδνπ ηνπ Θενδώξνπ θαη ηεο Άλλαο, θαηνίθνπ
Βξηιεζίσλ (νδόο Γσδεθαλήζνπ 31) ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 1,25% εμ
αδηαηξέηνπ.
2) Δπηπρίαο Πνιπρξνληάδε ηνπ Ζιία θαη Καγδαιελήο (Καξίαο) ζπδ.
Θενδώξνπ Πάγθαινπ ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 0,625% εμ αδηαηξέηνπ σο
ζπγθιεξνλόκνπ ηεο απνβησζάζεο κεηξόο ηεο Καγδαιελήο (Καξίαο)ρήξαο
Ζιία Πνιπρξνληάδε (είρε ην 1,25%) – θαηνίθνπ Γιπθάδαο Αηηηθήο (Εακαλνύ
31) θαη ήδε αγλώζηνπ δηακνλήο.
3) Πνιπρξόλε Πνιπρξνληάδε ηνπ Ζιία θαη ηεο Καγδαιελήο(Καξίαο)
ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 0,625% εμ αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηεο
απνβησζάζεο κεηξόο ηνπ Καγδαιελήο (Καξίαο)ρήξαο Ζιία Πνιπρξνληάδε
(είρε ην 1,25%) - θαηνίθνπ Γιπθάδαο Αηηηθήο (Εακαλνύ 31) θαη ήδε
αγλώζηνπ δηακνλήο.
4) Ησάλλε νβαηδόγινπ ηνπ Κηιηηάδε, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ
Κηιηηάδνπνβαηδόγινπζύλ 0,625% σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηνπ
ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, πξώελ θαηνίθνπ
Αζελώλ (Καξαζώλνο 14 – Λ. Υαιθεδόλα) θαη ήδε αγλώζηνπ δηακνλήο.
5) Ηαθώβνπ νβαηδόγινπ ηνπ Κηιηηάδε, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ
Κηιηηάδνπνβαηδόγινπζύλ 0,625% σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηνπ
ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, πξώελ θαηνίθνπ
Αζελώλ (Καξαζώλνο 14 – Λ. Υαιθεδόλα) θαη ήδε αγλώζηνπ δηακνλήο
6) Θεξεζίαο Θσλ-λνπ νβαηδόγινπ, ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηεο Θσλ-λνπ
νβαηδόγινπζύλ 0,625%
σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηεο
ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, πξώελ θαηνίθνπ
Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο (ηθάγνπ 16) θαη ήδε αγλώζηνπ δηακνλήο.
7) Ηαθώβνπ Θσλ-λνπ νβαηδόγινπ, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ Θσλ-λνπ
νβαηδόγινπζύλ 0,625%
σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηνπ
ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ πξώελ θαηνίθνπ
Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο (ηθάγνπ 16) θαη ήδε αγλώζηνπ δηακνλήο.
Κε ηελ ελ ιόγσ αγσγή καο θαη ζε ζρέζε κε ην αθίλεην επί ηεο νδνύ Καξαζώλνο
14 θαη Θξήηεο (πξώελ νηθία νβαηδόγινπ) ηνπ νπνίνπ ν πξώελ Γήκνο Λέαο
Υαιθεδόλαο θαη ήδε ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο έρεη ζηελ
θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ην 85% εμ αδηαηξέηνπ εδεηείην: [ Λα γίλεη δεθηή ε
παξνύζα θαη δηα ηεο εθδνζεζνκέλεο απνθάζεώο ζαο θαζνξηζζεί νξηζηηθά
, ωο ν κάιινλ πξόζθνξνο, ζπκθέξωλ θαη ζύκθωλνο πξνο ηνλ πξννξηζκό
ηνπ αθηλήηνπ ηξόπνο δηνηθήζεωο θαη ρξεζηκνπνηήζεωο ηεο επί ηνπ ελ ηω
ηζηνξηθώ ηεο παξνύζεο αλαθεξνκέλνπ θαη πεξηγξαθνκέλνπ αθηλήηνπ κνπ
ζπγθπξηόηεηνο, λνκήο θαη θαηνρήο κνπ θαη δε επί παιαηάο νηθνδνκήο ζην Ο.Σ
47 επί ηεο νδνύ Καξαζώλνο 14 θαη Θξήηεο ζηε Λέα Υαιθεδόλα ε νπνία απνηειείηαη
από ηζόγεην θηίζκα Κ2 62,31 θαη α΄ όξνθν Κ2 62,31 επί νηθνπέδνπ Κ2 77,05 πνπ

είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαη ην νπνίν αθίλεην ν ηόηε Γήκνο Λ. Υαιθεδόλαο θαη
ζήκεξα ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο σο θαζνιηθόο δηάδνρνο απηνύ απέθηεζε
κε
ην
ππ΄αξηζκ.
11475/19.7.2001
αγνξαπσιεηήξην
ζπκβόιαην
ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Γηάλλε Γνπβέιε λνκίκσο κεηαγεγξακκέλν ζηα Βηβιία
Κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Λ. Φηιαδειθείαο εηο ηόκν 418 θαη κε α.α. 52 (
όπσο ιεπηνκεξώο αλαγξάθεηαη ζην ππ΄αξηζκ. 11475/19.7.2001 αγνξαπσιεηήξην
ζπκβόιαην ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Γηάλλε Γνπβέιε ν ηόηε Γήκνο Λέαο
Υαιθεδόλαο θαη ζήκεξα ν θαζνιηθόο απηνύ δηάδνρνο Γήκνο ΦηιαδέιθεηαοΥαιθεδόλνο απέθηεζε θαη έρεη ζηελ πιήξε απνθιεηζηηθή ηνπ θπξηόηεηα, λνκή θαη
θαηνρή ηα νγδόληα πέληε εθαηνζηά (85/100) εμ αδηαηξέηνπ κηαο παιαηάο νηθίαο πνπ
απνηειείηαη από ηζόγεην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δπν δσκάηηα, θνπδίλα θαη WC θαη έρεη
επηθάλεηα κέηξα ηεηξαγσληθά εμήληα δύν θαη 0,31 (62,31) θαη πξώην (Α) πάλσ από
ην ηζόγεην όξνθν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δπν δσκάηηα, θνπδίλα θαη WC θαη έρεη
επηθάλεηα κέηξα ηεηξαγσληθά εμήληα δύν θαη 0,31 (62,31), θηηζκέλεο ζε νηθόπεδν
πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ πξώελ Γήκνπ
Λέαο Υαιθεδόλαο θαη ήδε ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο, ζην 47 νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν, είλαη άξηην θαη
νηθνδνκήζηκν ζύκθσλα κε ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη επί ησλ νδώλ Θξήηεο θαη
Καξαζώλνο αξηζκόο 14, έθηαζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ εβδνκήληα επηά θαη 0,05
(77,05) εκθαηλόκελν κε ηα ζηνηρεία πεξηκέηξνπ Α Β Γ Γ Α ζην από 10 Φεβξνπαξίνπ
1987 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αξρηηέθηνλα κεραληθνύ ηέξγηνπ Θενδνζίνπ ην
νπνίν έρεη δήισζε ηνπ Λ. 651/77 θαη ηνπ Λ. 1337/83 θαη ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ
11462/2001 πξάμε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Γηάλλε Γνπβέιε, ζπλνξεπόκελν
βόξεηα κε πξόζσπν Α Β κέηξσλ πέληε θαη 0,75 (5,75) κε ηελ νδό Θξήηεο, λόηηα κε
πιεπξά Γ Γ κέηξσλ πέληε θαη 0,75 (5,75) κε ηδηνθηεζία Κηραήι Κηραειίδε, αλαηνιηθά
κε πιεπξά Β Γ κέηξσλ δέθα ηξηώλ θαη 0,40 (13,40) κε ηδηνθηεζία ΚαξίηζαοΘεπηώηε
θαη δπηηθά κε πιεπξά Α Γ κέηξσλ δέθα ηξηώλ θαη 0,40 (13,40) κε νδό Καξαζώλνο.
Πξνέβε δε θαη ζηε δήισζή ηνπ ζην Δζληθό Θηεκαηνιόγην( αξηζ. Πξση. Γήισζεο
05106011200022441/ 08.12.2008
- Θσδηθόο πξνζώπνπ 0510601120019240 –
Θσδηθόο ηδηνθηεζίαο 0510600109976282 & 0510600109976280)
Α) ν νξηζκόο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο ωο δηαρεηξηζηή ηνπ
αθηλήηνπ αθνύ απηόο δηαηειεί ζηε λνκή θαη θαηνρή ηνπ θνηλνύ πξάγκαηνο
– αθηλήηνπ επί 16 θαη πιένλ ρξόληα θαη ν δηνξηζκόο ηνπ είλαη ν πιένλ
πξόζθνξνο θαη πξνζήθωλ ηξόπνο δηνηθήζεωο, δηαρεηξίζεωο θαη
εθκεηαιιεύζεωο .
Β) δηαηάμεη ηνπο θαζώλ ε αγωγή λα ππνρξεωζνύλ λα παξάζρνπλ ηελ
απαηηνύκελε ζπλαίλεζε γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο από ηελ
αξκνδία Τπεξεζία Γόκεζεο Λ. Υαιθεδόλαο γηα εξγαζίεο, άιιωο απνθαζίζεη
ηε δπλαηόηεηα εηο ηνλ Γήκν Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο λα πξνβεί από
κόλνο ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο αδείαο από ηελ Τπεξεζία
Γόκεζεο Λέαο Υαιθεδόλνο γηα ηηο πεξαηηέξω νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
επηζθεπήο, δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ αθηλήηνπ.
Λα θεξπρζεί πξνζωξηλά εθηειεζηή ε εθδνζεζνκέλε απόθαζε θαη λα
απεηιεζεί θαηά απηώλ ε ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ 20.000 επξώ δηα ηελ κε
ηήξεζε ηωλ όξωλ ηεο απηήο. – Θαη
Λα θαηαδηθαζζνύλ νη ελαγόκελνη
δαπάλε.]

εηο ηελ ελ γέλεη δηθαζηηθή κνπ

Θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεωο παξαζηάζεθε ν Γήκνο ππνβάιινληαο
ηηο πξνηάζεηο κε όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ε 1ε ηωλ ελαγνκέλωλ
Υξηζηίλα Θηνπικπαιίδνπ (ε νπνία ζεκεηωηένλ όηη ζπλνκνιόγεζε ζηελ
νπζία ηελ αγωγή καο) θαη ήζαλ απόληεο νη 2νο έσο θαη 7ε ελαγόκελνη θαη ην
Γηθαζηήξην εμέδωζε θαη δεκνζίεπζε ηελ ππ΄αξηζκ. 3333/2018
απόθαζή ηνπ κε ηελ νπνία απνξξίπηεη ηελ αγσγή καο.
πγθεθξηκέλα θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο ελ ιόγσ
απνθάζεσο:

[ Γηθάδεη εξήκελ ηεο δεύηεξεο, ηνπ ηξίηνπ, ηνπ ηεηάξηνπ, ηνπ πέκπηνπ, ηεο
έθηεο θαη ηνπ εβδόκνπ ησλ ελαγνκέλσλ, αληηπξνζσπεπνκέλσλ από ηελ πξώηε
ελαγόκελε.
Οξίδεη ην παξάβνιν εξεκνδηθίαο ζην πνζό ησλ δηαθνζίσλ (200) επξώ.
Απνξξίπηεη ηελ αγσγή.
πκςεθίδεη ηα δηθαζηηθά έμνδα ζην ζ΄ύλνιό ηνπο κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ. ].
Κεηά ηελ θαζαξνγξαθή ηεο ελ ιόγσ απνθάζεσο θαη ηεο ζεσξήζεσο απηήο
έιαβα, ζηηο 22.11.2018 επίζεκν αληίγξαθν.
Θαηά ηελ απόθαζε θαη ζε όζνλ αθνξά ηα αηηήκαηά καο:
Α) ζην θύξην αίηεκα - Γηα λα θαηαδηθαζζνύλ νη ελαγόκελνη ζε δήισζε
βνπιήζεσο πξνο ηελ Τπεξεζία Γόκεζεο Λ. Υαιθεδόλαο κε πεξηερόκελν ηελ
ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, πξνθεηκέλνπ λα
δηελεξγεζνύλ ζην επίδηθν θηίξην εξγαζίεο επηζθεπήο, δηαηήξεζεο θαη
ζπληήξεζεο.- Θαη ζην επηθνπξηθό αίηεκα κε ην νπνίν δεηείηαη λα δνζεί ζηνλ
ελάγνληα Γήκν ην δηθαίσκα λα κεξηκλήζεη κόλνο ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ
νηθνδνκηθήο άδεηαο - θαηά ηελ απόθαζε – ηπγράλνπλ αόξηζηα θαη γηα ην ιόγν
απηό απνξξηπηέα σο απαξάδεθηα γηαηί δελ γίλεηαη επίθιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εξγαζηώλ πνπ απαηηείηαη λα εθηειεζηνύλ ελόςεη ηεο παιαηόηεηαο ηνπ θηίζκαηνο
θαη ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ σο δηαηεξεηένπ θαη νη νπνίεο ζα θαιύπηνληαη από ηελ
νηθνδνκηθή άδεηα, κε απνηέιεζκα ην Γηθαζηήξην λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ππαγάγεη
ηα εθηηζέκελα ζην δηθόγξαθν πεξηζηαηηθά ζηνπο αληίζηνηρνπο θαλόλεο δηθαίνπ θαη
λα θξίλεη ηε βαζηκόηεηα ησλ αλσηέξσ αγσγηθώλ αηηεκάησλ. Δηδηθόηεξα, δελ
κπνξεί λα θξηζεί αλ νη εξγαζίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο, ζύκθσλα κε ην
λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ παξαηίζεηαη ζηε λνκηθή ζθέςε ΗΗ, γηα λα δηαηεξεζνύλ ηα
αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ, νπόηε ζα γελλάηαη θαηά ην
νπζηαζηηθό δίθαην ππνρξέσζε ησλ ζπλλνκέσλ (θαη ηνπ ελάγνληνο Γήκνπ) γηα ηελ
εθηέιεζή ηνπο θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη
ζπλαθόινπζα εμαλαγθαζκόο κε βάζε ην άξζξν 949 ΘΠν΄Γ, θαηά ηα
αλαθεξόκελα ζηε λνκηθή ζθέςε ΗΗΗ. Δπί πιένλ, δελ κπνξεί λα θξηζεί αλ λόκηκα
επηδηώθεηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αθνύ δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ νη εξγαζίεο
απηέο πεξηιακβάλνληαη ζε εθείλεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηέηνηα άδεηα, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4067/2012 << Λένο Οηθνδνκηθόο Θαλνληζκόο>> ή ζε
εθείλεο γηα ηηο νπνίεο αξθεί ε ρνξήγεζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο ή ε πξίλ
από 48 ώξεο έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη
γλσζηνπνίεζε ζην νηθείν αζηπλνκηθό ηκήκα ή ζε εθείλεο πνπ δηελεξγνύληαη ρσξίο
πξνεγνύκελε άδεηα ή έγθξηζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο.
Β) ζην αίηεκα γηα λα θαζνξηζζεί ν πιένλ πξόζθνξνο θαη επσθειήο ηξόπνο
δηνίθεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ θαη ζηα πιαίζηα απηνύ λα νξηζηεί ην
ελάγνλ λ.π.δ.δ. σο δηαρεηξηζηήο είλαη νξηζκέλν, σζηόζν πξέπεη λα απνξξηθζεί σο
λνκηθά αβάζηκν, ζύκθσλα θαη κε όζα αλαθέξνληαη ζηε λνκηθή ζθέςε Η, γηαηί ππό
ηα εθηηζέκελα ζηελ αγσγή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, αιεζή ππνηηζέκελα,
δηαζέηνληαο ην ελάγνλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεξίδσλ (πνζνζηό εμ αδηαηξέηνπ
85% ηεο λνκήο) δύλαηαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ ηαθηηθή δηνίθεζε ηνπ θνηλνύ θαη
επνκέλσο δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ ε πξνϋπόζεζε ηεο αδπλακίαο ιήςεο
έγθπξεο απόθαζεο πνπ ζέηεη ην άξζξν 790 ηνπ Α.Θ.

ύκθωλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λόκνπ 3852/2010 (Οηθνλνκηθή επηηξνπή –
Αξκνδηόηεηεο)

1. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο
αξκνδηόηεηεο:
ηγ) απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε όιωλ ηωλ έλδηθωλ βνεζεκάηωλ θαη
ηωλ έλδηθωλ κέζωλ, θαζώο θαη γηα ηελ παξαίηεζε από απηά
(αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1. ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Λ. 4447/16) >>)θαη
ζε όζνλ ηελ θαηάζεζε ηωλ ελ ιόγω δηθνγξάθωλ ζηα αξκόδηα
Γηθαζηήξηα λα έρεη ιεθζεί εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πνπ λα δίδεη ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα ζηνπο επί παγία
αληηκηζζία δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
(Ε. Γξόζνπ, Κελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην – Θηάκν) λα
παξαζηνύλ από θνηλνύ ή θαηά κόλαο θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο, πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληά
ηνπ, θαηαζέηνληαο ηα ελ ιόγω δηθόγξαθα ελδίθωλ κέζωλ ζηε
Γξακκαηεία ηνπ αξκόδηνπ Γηθαζηεξίνπ.
Δπεηδή
ζύκθσλα κε ην Άξζξν 518 - Θώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο
(ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΗΥΤΟ: 01/01/2016 Τπό θσδηθνπνίεζε) νξίδνληαη σο πξνο ηελ
πξνζεζκία ηεο Έθεζεο ηα εμήο, ήηνη:
1. Αλ ν εθθαιώλ δηακέλεη ζηελ Διιάδα ε πξνζεζκία ηεο έθεζεο είλαη ηξηάληα εκέξεο·
αλ δηακέλεη ζην εμσηεξηθό ή ε δηακνλή ηνπ είλαη άγλσζηε, εμήληα εκέξεο· θαη ζηηο
δύν πεξηπηώζεηο ε πξνζεζκία αξρίδεη από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο πνπ πεξαηώλεη
ηε δίθε.
2. Αλ δελ επηδνζεί ε απόθαζε, ε πξνζεζκία ηεο έθεζεο είλαη δύν έηε, πνπ
αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο πνπ πεξαηώλεη ηε δίθε.
3. Αλ ν δηάδηθνο πνπ δηθαηνύηαη λα αζθήζεη έθεζε πέζαλε, ε πξνζεζκία ηεο έθεζεο
αξρίδεη από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο πνπ πεξαηώλεη ηε δίθε ζηνπο θαζνιηθνύο
δηαδόρνπο ή ηνπο θιεξνδόρνπο.
Δπεηδή

ε

εθδνζείζα

ππ’

αξηζκ.

3333/2018

απόθαζε

ηνπ

Πνιπκεινύο

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ νπδέπνηε επεδόζε έσο ζήκεξα, ηόζν από πιεπξάο καο – όζν
θαη από ηνπο αληηδίθνπο, επνκέλσο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 518
Θ. Πνι. Γηθνλνκίαο << 2. Αλ δελ επηδνζεί ε απόθαζε, ε πξνζεζκία ηεο
έθεζεο είλαη δύν έηε, πνπ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο πνπ
πεξαηώλεη ηε δίθε.>> [Πξνζεζκία άζθεζεο έθεζεο αλ δελ επηδόζεθε ε
απόθαζε.
Αλ ε απόθαζε πνπ πεξαηώλεη ηε δίθε δεκνζηεύηεθε από 01-01-2016 θαη
κεηά, θαη ε απόθαζε δελ επηδνζεί, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έθεζεο είλαη 2
έηε από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεοΠι.Οινκ. ΑΠ 10/2018άξ.518 παξ.2

ΘΠνιΓάξ.1 άξ.ηξίην λ.4335/2015άξ.1 άξ.έλαην παξ.2 λ.4335/2015άξ.24
παξ.1 εδ.1 ΔηζΛΘΠνιΓ.].

Δπεηδή ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 7350/2017 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Σκήκα Αζθαιηζηηθώλ Κέηξσλ), ε νπνία δηαβηβάζζεθε ζηνλ εμ

Τκώλ θ. Γήκαξρν θ.ιπ. κε ην ππ’ αξηζκ. 28535/20.11.2017 έγγξαθν ηεο Λ.Τ.ΓΛΦΛΥ,

ην Γηθαζηήξην δέρζεθε ελ κέξεη ηελ αίηεζε – έιαβε αζθαιηζηηθά κέηξα θαη

δηνξίδεη ηνλ αηηνύληα δήκν, όπσο απηόο λόκηκα εθπξνζσπείηαη, σο πιεηνςεθνύληα
ζπγθνηλσλώ θαηά πνζνζηό 85% εμ αδηαηξέηνπ, πξνζσξηλό δηαρεηξηζηή ηνπ θνηλνύ
αθηλήηνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ζην αηηηνινγηθό ηεο παξνύζαο θαη ΥΟΡΖΓΔΗ
ζε απηόλ ην δηθαίσκα ηνπ κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο πξνζσξηλνύ δηαρεηξηζηή λα πξνβεί
ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ
πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ, ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ θαζώο θαη ηελ ζηαηηθή
ελίζρπζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηεο επίθνηλεο δηώξνθεο νηθνδνκήο θαη ηελ ελ
γέλεη δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπ κε ηνλ ηξόπν πνπ αξκόδεη ζηε θύζε θαη ηνλ
πξννξηζκό ηνπ θαη πξνο ην ζπκθέξνλ όισλ ησλ δηαδίθσλ. Ζ ελ ιόγσ απόθαζε
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ δηαηεξείηαη ζε ηζρύ θαη κεηά ηελ άζθεζε εθέζεσο εθ κέξνπο
ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο αξηζκ. 3333/2018 απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ έσο εθδόζεσο ηειεζίδηθεο απόθαζεο επί ηεο εθέζεώο καο.
Δπεηδή θαηά ηε γλώκε κνπ ε εθδνζείζα ππ’ αξηζκ. 3333/2018 Απόθαζε
ηνπ Πνιπκεινύο Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ (Σαθηηθή Γηαδηθαζία) πξέπεη λα
πξνζβιεζεί κε ην έλδηθν κέζνλ ηεο εθέζεωο, ωο έρνπκε λόκηκν δηθαίωκα,
ώζηε λα θξηζεί ε ππόζεζε εηο δεύηεξν βαζκό, πεξί δε ηνπ απνηειέζκαηνο
απηήο αλ ζα επδνθηκήζεη ή όρη ηνύην είλαη αβέβαην.
Κεηά ηα αλσηέξσ παξαθαιώ, όπωο θαηά λόκν πξνβιέπεηαη πξνο πξνζηαζία
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, λα ιάβεηε
ζρεηηθή απόθαζε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνππεξί αζθήζεωο
ή όρη Δθέζεωο ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαη θαηά ηεο αξηζκ.
3333/2018 απνθάζεωο ηνπ Πνιπκεινύο Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ (Σαθηηθή
Γηαδηθαζία).

Δηο πεξίπηωζε πνπ εζέιαηε απνθαζίζεη ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ
ηεο Δθέζεωο ηόηε ε απόθαζή ζαο λα νξίδεη ηνπο πιεξεμνπζίνπο
δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο ηόζν γηα ηελ
άζθεζε όζν θαη κε ηελ εληνιή γηα παξάζηαζε θαηά ηελ ζπδήηεζε απηήο
ζηελ αξρηθή ηεο δηθάζηκν ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιήλ απηήο ζπδήηεζε.

αο δηαβηβάδνληαη νη ππ’ αξηζκ. 3333/2018 θαη 7350/2017 απνθάζεηο ηνπ
Πνιπκεινύο θαη ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Σκήκα Αζθαιηζηηθώλ
Κέηξσλ) αληίζηνηρα αθνξώζεο ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε.
Γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 30/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ
ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Δμνπζηνδνηνύληαη νη επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη ηεο Λνκηθήο
Τπεξεζίαο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλαο θ.θ Εακπέηα Γξόζνπ, Κελέιανο
Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκνο Υήηνο- Θηάκνο, όπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17], όπσο από
θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηώλ θαηαζέζνπλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο δηθόγξαθν Δθέζεωο θαηά ηεο αξηζκ. 3333/2018
απνξξηπηηθήο απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ εθδνζείζαο επί
ΑΓΩΓΖ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ Σαθηηθή Γηαδηθαζία θαη θαηά ησλ:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.Υξηζηίλαο Θηνπικπαιίδνπ ηνπ Θενδώξνπ θαη ηεο Άλλαο, θαηνίθνπ
Βξηιεζίσλ
(νδόο Γσδεθαλήζνπ 31) ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 1,25% εμ
αδηαηξέηνπ.
Δπηπρίαο Πνιπρξνληάδε ηνπ Ζιία θαη Καγδαιελήο (Καξίαο) ζπδ. Θενδώξνπ
Πάγθαινπ ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 0,625% εμ αδηαηξέηνπ σο
ζπγθιεξνλόκνπ ηεο απνβησζάζεο κεηξόο ηεο Καγδαιελήο (Καξίαο)ρήξαο
Ζιία Πνιπρξνληάδε (είρε ην 1,25%) - αγλώζηνπ δηακνλήο.
Πνιπρξόλε Πνιπρξνληάδε ηνπ Ζιία θαη ηεο Καγδαιελήο(Καξίαο)
ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 0,625% εμ αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηεο
απνβησζάζεο κεηξόο ηνπ Καγδαιελήο (Καξίαο)ρήξαο Ζιία Πνιπρξνληάδε
(είρε ην 1,25%) - αγλώζηνπ δηακνλήο.
Ησάλλε νβαηδόγινπ ηνπ Κηιηηάδε, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ
σο
ζπγθιεξνλόκνπ
ηνπ
απνβηώζαληνο
παηξόο
ηνπ
Κηιηηάδνπνβαηδόγινπζύλ 0,625% σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηνπ ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, (αγλώζηνπ δηακνλήο).
Ηαθώβνπ νβαηδόγινπ ηνπ Κηιηηάδε, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ
σο
ζπγθιεξνλόκνπ
ηνπ
απνβηώζαληνο
παηξόο
ηνπ
Κηιηηάδνπνβαηδόγινπζύλ 0,625% σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο
απνβησζάζεο ζείαο ηνπ ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, (αγλώζηνπ δηακνλήο).
Θεξεζίαο Θσλ-λνπ νβαηδόγινπ, ζπληδηνθηήηξηαο ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηεο Θσλ-λνπ
νβαηδόγινπζύλ 0,625% σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο απνβησζάζεο
ζείαο ηεο ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ, (αγλώζηνπ δηακνλήο).
Ηαθώβνπ Θσλ-λνπ νβαηδόγινπ, ζπληδηνθηήηνπ ζε πνζνζηό 2,5% εμ
αδηαηξέηνπ σο ζπγθιεξνλόκνπ ηνπ απνβηώζαληνο παηξόο ηνπ Θσλ-λνπ
νβαηδόγινπζύλ 0,625% σο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθιεξνλόκνο ηεο απνβησζάζεο
ζείαο ηνπ ΔΤΣΤΥΗΑ ΔΤΚΟΙΠΗΓΟΤ (αγλώζηνπ δηακνλήο).

[ππόζεζε πνπ αθνξά αθίλεην επί ησλ νδώλ Καξαζώλνο 14 & Θξήηεο-Λ.Υ. (πξώελ
νηθία νβαηδόγινπ)] όπσο επίζεο θαη λα παξαζηνύλ θαηά ηελ ζπδήηεζε απηήο ζηελ
αξρηθή ηεο δηθάζηκν ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιήλ απηήο ζπδήηεζε, ππνβάιινληαο
πξνηάζεηο, ελζηάζεηο θαη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 136/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

