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«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ γηα ηελ 
άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Δθεηείνπ 
Αζελώλ [ δηαδ. απαιινηξηώζεσλ] αίηεζεο 
θαηά ηεο   εηαηξείαο Διιεληθέο πεξαγνξέο 
Πθιαβελίηεο Α.Δ.Δ. γηα ηνλ θαζνξηζκό 
πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο  απνδεκηώζεσο 
αλαθνξηθά κε ην ηκήκα αθηλήηνπ 1.055,83 
ηκ. πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή 
ζπκκεηνρή» 

 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε 
θαη ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 2096/4/27-1-2023 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, 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. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 



Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 5) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 6) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο, θαη 7) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, 3) Αλεκνγηάλλεο 
Γεώξγηνο θαη 4) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη 
λόκηκα θιεηεύζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξώηνπο εμ απηώλ λα έρνπλ 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 1930/25-1-2023 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα-εηζήγεζε 
ηεο Λνκ. Ππκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Ξξνο 
Ρνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλαο 
 
Υο γλσζηόλ, δπλάκεη ηνπ από 30-10-2013 Ξξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο κε ζέκα < 
Ρξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλαο [ λ. Αηηηθήο] κε κεξηθή άξζε θαη 
κεξηθή επαλππνβνιή απαιινηξίσζεο ζηα ΝΡ 243α θαη 243β, θαζνξηζκόο ρξήζεσλ, 
όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο > πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ππ΄αξηζκ. 399 ΦΔΘ  η. 
ΑΑΞΘ ηεο 13-11-2013 ζε ζπλδ. κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 556/20 απόθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο Δπηθξαηείαο [ ηκήκα Δ ]  , απεθαζίζζε όηη : < …… Δγθξίλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο ηνπ 
Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλαο [ λ. Αηηηθήο] κε κεξηθή άξζε θαη  κεξηθή 
επαλππνβνιή απαιινηξίσζεο ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΑΔ  ΚΑVA  Δκπνξηνβηνκεραληθή 
πνπ εκπίπηεη ζηα ΝΡ 243α θαη 243β θαη εηδηθόηεξα κε ηελ θαηάξγεζε ηεο  νδνύ 
κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ΝΡ, ηελ έγθξηζε πεδνδξόκνπ, ηνλ θαζνξηζκό  θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ [ 243γ]  θαη θνηλόρξεζηνπ  ρώξνπ πξάζηλνπ  [243β], ηελ κεηαηξνπή ηνπ 
ρώξνπ κε ζηνηρεία  Η, Μ1, Λ1, Σ1,Ρ, Π, Ξ, Ν, Η [ ΝΡ 243α] από  θνηλόρξεζην ρώξν ζε 
νηθνδνκήζηκν θαη   ηε κεηαηόπηζε ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο ζηηο πιεπξέο ηνπ ΝΡ 
243α επί ηεο νδνύ Πθξά θαη επί ηεο ΔΝ Αζελώλ- Ιακίαο, όπσο νη ξπζκίζεηο απηέο 
θαίλνληαη ζην ζρεηηθό πξσηόηππν δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:500, πνπ ζεσξήζεθε από 
ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Ρνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ κε ηελ 53094/2013 πξάμε 
ηνπ θαη πνπ αληίηππν ηνπ ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεύεηαη κε ην παξόλ δηάηαγκα. >. 
 
Πύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ σο άλσ  ΞΓ/ηνο νξίδεηαη όηη : < 3 α.- Δπηβάιιεηαη 
εηζθνξά ζε γή ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 4.958,52 ηκ. πνπ απνηειείηαη από ηα ηκήκαηα 
κε ζηνηρεία α] Η,Μ1,Λ1,Τ1,Η [ 592,32 ηκ], β] Τ1,Τ,Σ,Σ1,Τ1 [ 117,88 ηκ], γ] 
Ρ,Π,Ξ,Ν,Ε1,Θ1,Ι1,Κ1,Η1,Α1,Ρ [ 4.311,32  ηκ], όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ 
άξζξνπ 1.    β.- Σκήκα 1.055,83 ηκ. κεηαηξέπεηαη ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή 
ζπκκεηνρή  ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 
2508/1997 όπωο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 
3212/2003 >. 
 
Πύκθσλα κε ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. 70145 ΑΞΑ 2022/22-12-22 έθζεζε  ηεο 
Θηεκαηηθήο πεξεζίαο Αζελώλ- Αλ. Αηηηθήο [ηκήκα Α΄] ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ 
πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γήκν ΛΦ-ΛΣ ηελ 28-12-22 [κε αξηζκ. πξση. 31799/28-12-



22] γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ππό θξίζηλ  εθηάζεσο ησλ 
1055,83 ηκ. ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Λ. 2882/01, πξνθύπηεη όηη ν ππνινγηζκόο 
ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο σο άλσ εθηάζεσο ησλ 1.055,53 ηκ. αλέξρεηαη ζην πνζό 
ησλ 560.341,65 επξώ  , ήηνη 530,712 επξώ ην ηκ. 
 
Πύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 39291/19-10-21 πεξίιεςε θαηαθπξσηηθήο εθζέζεσο 
αθηλήηνπ [ νηθνπέδνπ κεηά ησλ επ΄απηνύ θηηζκάησλ] ηνπ Ππκ/θνπ Αζελώλ 
Γεσξγίνπ Πνθηαλόπνπινπ, πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Δζληθό Θηεκαηνιόγην κε αξηζκό  
6204 θαη εκεξνκελία θαηαρώξεζεο 15-11-21, πξνθύπηεη όηη ν αληηθεηκεληθόο 
πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ησλ 7.356,74 ηκ.  αλέξρεηαη εηο ην πνζό ησλ  6.529.912,51 
επξώ , ήηνη πξνο 887,58 επξώ ην ηκ., ελώ ε ηηκή θαηαθύξσζεο  απηώλ αλέξρεηαη 
ζην πνζό ησλ 11.200.585 επξώ, ήηνη πξνο 1.522,43 επξώ ην ηκ. 
 
Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ θαη  πξνο πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ Λ. 
Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλνο, όπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο  
δπλάκεη ηνπ ΞΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17 ] θαη ηνύηνπ σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ  
ηνπ πξώελ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10],   παξαθαιώ όπσο  
ρνξεγήζεηε  ζρεηηθή απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ λα  εμνπζηνδνηεί ηνπο 
επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΓΛΦ-ΛΣ θ.θ  Εακπέηα Γξόζνπ 
θαη Σξπζόζηνκν Σήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη 
δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο ,  αζθήζεη ελώπηνλ ηνπ 
Κνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ [ δηαδ. απαιινηξηώζεσλ]   θαηά ηεο   αλώλπκεο 
εκπνξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία < Διιεληθέο πεξαγνξέο Πθιαβελίηεο Αλώλπκε 
Δκπνξηθή Δηαηξεία >  πνπ εδξεύεη ζην Ξεξηζηέξη Αηηηθήο [ Ιεσθ. Θεθηζνύ 136] [ 
ΑΦΚ 800764388 ΓΝ ΦΑΔ Αζελώλ] λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο θιπ.  , αίηεζε  γηα 
ηνλ θαζνξηζκό πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο  απνδεκηώζεσο αλαθνξηθά κε ην  σο άλσ  
ηκήκα ησλ 1.055,83 ηκ. πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή    
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2508/1997 όπσο 
ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3212/2003 , θαζνξίδνληαο 
ζπγρξόλσο θαη ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθή αμία απηνύ,  θαη λα παξαζηαζνύλ από 
θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- 
Λ.Σαιθεδόλνο θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ή θιήζε 
ηνηαύηε πξνο ππνζηήξημε ηεο σο άλσ αηηήζεσο ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΣ, θαηαζέηνληαο 
πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 4/2023 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ν  Ξξόεδξνο 
ηεο Ν.Δ., θαηόπηλ ζρεηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ κέινπο ηεο θ. Ξ.Γξεηδειηά, πξόηεηλε ηνλ 
θαζνξηζκό ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ ππό θξίζε ηκήκαηνο ηνπ αθηλήηνπ, 
έθηαζεο 1.055,83 η.κ., ζην πνζόλ ησλ 1.700,00 €/η.κ. θαη παξάιιειε 
δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ εηαηξεία Πθιαβελίηεο Α.Δ.Δ. κε θαηώηαην απνδεθηό από ην 
Γήκν πνζό απηό ησλ 1.522,43 επξώ ην ηκ. Πηε ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηελ 
ππνβιεζείζα πξόηαζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 
4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη όια ηα 
ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 
 

Δμνπζηνδνηεί ηνπο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΓΛΦ-ΛΣ 
θ.θ  Εακπέηα Γξόζνπ θαη Σξπζόζηνκν Σήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα 
έθαζηνο εμ απηώλ, δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλαο, όπσο 
κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο  δπλάκεη ηνπ ΞΓ 71/17 [ ΦΔΘ 
104/Α/ 26-7-17 ] θαη ηνύηνπ σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ  ηνπ πξώελ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο 
[ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10] θαη πξνο πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ απηνύ,   
αζθήζνπλ ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ [ δηαδ. απαιινηξηώζεσλ]   



θαηά ηεο   αλώλπκεο εκπνξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία < Διιεληθέο πεξαγνξέο 
Πθιαβελίηεο Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία >  πνπ εδξεύεη ζην Ξεξηζηέξη Αηηηθήο [ 
Ιεσθ. Θεθηζνύ 136] [ ΑΦΚ 800764388 ΓΝ ΦΑΔ Αζελώλ] λνκίκσο 
εθπξνζσπνπκέλεο θιπ., αίηεζε  γηα ηνλ θαζνξηζκό πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο  
απνδεκηώζεσο αλαθνξηθά κε ην σο άλσ  ηκήκα ησλ 1.055,83 ηκ. πνπ κεηαηξέπεηαη 
ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 
20 ηνπ λ. 2508/1997 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 
3212/2003, θαζνξίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθή αμία απηνύ ζην 
πνζόλ ησλ 1.700,00 €/η.κ. κε παξάιιειε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ εηαηξεία 
Πθιαβελίηεο Α.Δ.Δ. θαη κε θαηώηαην απνδεθηό από ην Γήκν πνζό απηό ησλ 1.522,43 
επξώ ην ηκ.,  θαζώο θαη λα παξαζηνύλ από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ 
θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε 
δηθάζηκν ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ή θιήζε ηνηαύηε πξνο ππνζηήξημε ηεο σο άλσ 
αηηήζεσο ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΣ, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 23/2023 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Ρκήκα  Λνκηθήο πεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
6. Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ 
7. Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο 
8. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
9. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  


