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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 8/2023 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο 
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«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ γηα ηελ 
άζθεζε αγσγήο ηνπ άξζξνπ 6  ηνπ 
Λ.2664/98 θαηά Βελεηζηάλνπ Θάθθαβα θιπ. 
γηα ηελ δηόξζσζε ηεο πξώηεο εγγξαθήο ηνπ 
Θηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε  ην αθίλεην κε  
ΘΑΔΘ    051051109001  [ΟΣ 448Θ] πνπ 
βξίζθεηαη εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Γ.Δ. Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ ζε εθηέιεζε ηεο 
αξηζ. 78/2022 απόθαζεο Γ..» 

 
  ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4707/8/24-2-2023 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ 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. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
 
 



 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο, 2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Σάθαο Ζιίαο θαη 5) Θνπεινύζνο Υξήζηνο, 
κέιε 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
1) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο 3) Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 
θαη 4) Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα 
θιεηεύζεθαλ, κε ηνλ 2ν θαη 3ν εμ απηώλ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη 
ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 4651/23-2-2023 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα-εηζήγεζε 
ηνπ Ηδηαηηέξνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΘΔΜΑ: «Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ γηα ηελ άζθεζε αγσγήο ηνπ άξζξνπ 6  
ηνπ Λ. 2664/98 θαηά Βελεηζηάλνπ Θάθθαβα θιπ. ζε εθηέιεζε ηεο αξηζ. 78/2022 
απόθαζεο Γ..» 
 
ε εθηέιεζε θαη πιήξε ζπκκόξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο πξνο 
ην πεξηερόκελν ηεο ππ΄αξηζκ. 78/22 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΓΛΦ-ΛΥ , 
ζαο δηαβηβάδσ ηελ  αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 78/22 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
κε ηελ νπνία απεθαζίζζε όπσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εμαληιήζεη όια ηα λόκηκα 
έλδηθα κέζα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ηδηνθηεζηαθώλ 
δηθαησκάησλ ηνπ γηα ηελ ππόζεζε  επηβιεζείζαο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ πνπ 
βξίζθεηαη ζην ΟΣ 448Θ ηνπ Γήκνπ καο θαη παξαθαιώ όπσο ρνξεγεζεί ζρεηηθή 
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ λα  εμνπζηνδνηεί ηνπο επί παγία αληηκηζζία 
πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΤΓΛΦ-ΛΥ θ.θΕακπέηα Γξόζνπ θαη Υξπζόζηνκν 
Υήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ 
Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο  αζθήζεη ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ή άιινπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηνπ Βελεηζηάλνπ 
Θάθθαβαηνπ  Γεκνζζέλνπο  θιπ. ηελ αγσγή ηνπ άξζξνπ 6  ηνπ Λ. 2664/98 γηα ηελ 
δηόξζσζε ηεο πξώηεο εγγξαθήο ηνπ Θηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε  ην αθίλεην κε  
ΘΑΔΘ    051051109001  [ΟΣ 448Θ] πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ 
Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο, πνπ απνηειεί ηελ  Πιαηεία Δηξήλεο θαη ήδε Πιαηεία Γ. 
Γελλεκαηά [ θνηλόρξεζηνο δεκνηηθόο ρώξνο]  θαη πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο 
Κνλεκβαζίαο, Καξαζώλνο, Θεθηζνύ θαη αλώλπκν πεδόδξνκν, εθηάζεσο 2.700  ηκ. 
πεξίπνπ, πνπ αλήθεη θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- 
Λ. Υαιθεδόλνο.  Λα παξαζηνύλ θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ ηπρόλ 
κεη΄αλαβνιή ηνηαύηε πξνο ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ  Λ.Φηι/θεηαο- 
Λ. Υαιθεδόλνο θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 8/2023 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 
 



Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηελ 
αξηζ. 78/2022 απόθαζε Γ.., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 
3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 
ηνπ Λ. 4735/20 θαη εθ λένπ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Λ. 5013/23, θαζώο 
θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 
 

Δξοςζιοδοηεί, ζε εθηέιεζε θαη πιήξε ζπκκόξθσζε πξνο ην πεξηερόκελν ηεο 
ππ΄αξηζκ. 78/2022 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΓΛΦ-ΛΥ , κε ηελ νπνία 
απνθαζίζζεθε όπσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εμαληιήζεη όια ηα λόκηκα έλδηθα κέζα 
γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ηδηνθηεζηαθώλ δηθαησκάησλ 
ηνπ γηα ηελ ππόζεζε  επηβιεζείζαο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ΟΣ 
448Θ ηνπ Γήκνπ, ηνπο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΤΓΛΦ-
ΛΥ θ.θ. Εακπέηα Γξόζνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην- Θηάκν όπσο, από θνηλνύ ή 
κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- 
Λ.Υαιθεδόλαο,  αζκήζοςν ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ή άιινπ 
αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηνπ Βελεηζηάλνπ Θάθθαβα ηνπ  Γεκνζζέλνπο  θιπ. ηελ 
αγωγή ηνπ άξζξνπ 6  ηνπ Λ. 2664/98 γηα ηελ δηόξζσζε ηεο πξώηεο εγγξαθήο ηνπ 
Θηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε  ην αθίλεην κε  ΘΑΔΘ    051051109001  [ΟΣ 448Θ] πνπ 
βξίζθεηαη εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλαο, πνπ απνηειεί ηελ  
Πιαηεία Δηξήλεο θαη ήδε Πιαηεία Γ. Γελλεκαηά [ θνηλόρξεζηνο δεκνηηθόο ρώξνο]  θαη 
πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο Κνλεκβαζίαο, Καξαζώλνο, Θεθηζνύ θαη αλώλπκν 
πεδόδξνκν, εθηάζεσο 2.700  ηκ. πεξίπνπ, πνπ αλήθεη θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή 
θαη θαηνρή ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλαο θαζώο θαη λα παπαζηούν θαηά 
ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηε πξνο ππνζηήξημε ησλ 
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ  Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλαο, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην 
έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 41/2023 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

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

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
 
 
 



 
Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
6. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
7. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  


