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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  25 /05/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
 
ΘΕΜΑ: “ Συμπληρωματική αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου Δεκελείας  
116 & Επταλόφου, βάσει της υπ' αριθμ. 1663/09 απόφασης του Εφετείου Αθηνών ”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 25/05/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, ύστερα από την 
αριθμ.  πρωτ. 5767/21 – 05 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
5767/21 – 05 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
8.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
9.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
10.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          
11.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
12.  ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ      
13.  ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14.  ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
15.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
16.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
17.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
18.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
19.  ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  11 ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ 
αρ. πρ. 5263/ 11 - 05 - 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
      
     Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4809/2010 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου Δρόσου Ζαμπέτας  σας 
γνωρίζουμε τα εξής: 
     Ως γνωστόν με την υπ΄αριθμ. 196/00 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας 
κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου κειμένου στην Ν.Φιλ/φεια Αττικής και επί της συμβολής 
των οδών Δεκελείας 116 και Επταλόφου (ΟΤ 74), επιφανείας 647 τ.μ. που εμφαίνεται με τα στοιχεία Α-
Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από 1-2-00 τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συντάξει ο τοπογράφος μηχανικός Μιχαήλ 
Κρίθαρης που έχει ελέγξει η πολιτικός μηχανικός Ελένη Σγουράκη και έχει θεωρήσει ο Δ/ντης ΤΥΔΝΦ 
Απόστολος Ντίνης για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ανέγερση του δημοτικού 
κτιριακού έργου " ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας ".   
 
     Την ανωτέρω υπ΄αριθμ. 196/00 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας συνοδεύουν 
ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής: α) το από μηνός Ιανουαρίου 2000 κτηματολογικό διάγραμμα β) ο από 1-
2-00 κτηματολογικός πίνακας όπου εμφανίζονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες, εμβαδόν κλπ. Προσδιοριστικά 
στοιχεία και τα οποία έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 307/00 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου Ν. 
Φιλ/φειας και γ) μελέτη του έργου, στοιχεία και έκθεση που έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Φιλ/φειας. 



 3

     
   Η απαλλοτρίωση της άνω έκτασης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 274 και 275 του 
ΠΔ/τος 410/95 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, τις διατάξεις του ΝΔ 797/71 περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, κατά το μέρος βεβαίως που δεν αντιβαίνουν 
προς τις διατάξεις των άρθρων 274 και 275 ΔΚΚ. 
 
   Επειδή τηρήθηκε η κατά νόμον προβλεπόμενη διαδικασία. 
   Επειδή η ανωτέρω υπ΄αριθμ. 196/00 απόφαση Δημοτικού Σ/λιου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας 
κοινοποιήθηκε στους εικαζόμενους δικαιούχους και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμ. 9509/20-2-03 
φύλλο της ημερήσιας εφημερίδος «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». 
 
    Επειδή αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 196/00 αποφάσεως του Δημοτικού Σ/λιου του Δήμου Ν. 
Φιλ/φειας περί κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως μετά του σχετικού κτηματολογικού πίνακος, 
διαγράμματος κλπ. Μετεγράφη εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Ν. Φιλ/φειας στoν τόμο 
465 και αυξ. Αριθμ.19. 
 
    Επειδή ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας επέσπευσε τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως 
ασκώντας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδ.απαλλοτριώσεων) την από 24-09-04 
(υπ΄αριθμ. καταθ. 129206/2017/29-4-04) αίτηση του, εφ΄ης συζητήσεως γενομένης εξεδόθη η 
υπ΄αριθμ. 1402/05 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδ.απαλλοτριώσεων), με την 
οποία εδέχθη εν μέρει την αίτηση του Δήμου Ν. Φιλ/φειας και την ανταίτηση της εκ των εικαζομένων 
δικαιούχων Αλίκης Αζαρία και καθόρισε την προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως α) για την 
αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης απαλλοτριώσεως εδαφική έκταση στο ποσό των 1.500 ευρώ το 
τμ. Β) για τα επικείμενα, ισόγειο 288 τμ στο ποσό των 1.800 ευρώ το τμ. και ισόγειο 116,80 τμ. στο 
ποσό των 1.600 ευρώ το τμ. 
 
     Εν συνεχεία ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας ήσκησε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά των εικαζομένων 
δικαιούχων την από 4-11-05 (υπ΄αριθμ. Καταθ. ΒΑΒ 1586/16-11-05) αίτηση για καθορισμό οριστικής 
τιμής μονάδος αποζημιώσεως, εφ΄ης εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 6237/06 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (τμ. 
2ον), με την οποία καθωρίσθη η οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως α) στο ποσό των 650 ευρώ το τμ. 
για την εδαφική έκταση β) στο ποσό των 1.148,25 ευρώ το τμ. για το κτίσμα των 288 τμ. και γ) στο 
ποσό των 918,60 ευρώ το τμ. για το κτίσμα των 116,80 τμ. 
 
    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2882/01 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων) ορίζεται ότι: «1.- Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή στον δικαστικώς 
αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο της αποζημίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά 
κατά τον παρόντα νόμον ή με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης ότι η 
αποζημίωση κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το επόμενο άρθρο 8. 2.- Εάν ο 
υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοικήσεως Α΄ ή Β΄βαθμού, 
η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται και με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
γνωστοποίησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι, κατ΄εντολή και δια λογ/σμο του 
υπόχρεου, παρακατέθεσε το ίδιο την αποζημίωση, κατά τους όρους και τα αποτελέσματα που ορίζονται 
στο επόμενο άρθρο 8….3.- Από την κατά τις προηγούμενες παραγράφους συντέλεση της αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως ο υπερ ου η απαλλοτρίωση αποκτά την κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του 
ακινήτου…». 
 
     Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2882/01 ορίζεται ότι: «1.-..2.- Μετά την συντέλεση της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κάθε νομέας ή κάτοχος του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε υποχρεούται να 
παραδώσει τούτο ελεύθερο στον υπερ ου η απαλλοτρίωση μέσα σε 10 ημέρες από την έγγραφη 
πρόσκληση αυτού, στην οποία αναφέρεται συνοπτικά ο τρόπος της συντέλεσης. 3.- Εάν ο νομέας ή 
κάτοχος δεν παραδώσει το ακίνητο τούτο ελεύθερο, διατάσσεται η παράδοση αυτού από το αρμόδιο 
δικαστήριο της παραγράφου Ι του άρθρου 19 του παρόντος νόμου με την ειδική διαδικασία που ορίζει το 
άρθρο αυτό. Το δικαστήριο μπορεί να χορηγήσει προθεσμία για την παράδοση του ακινήτου μέχρι 30 
ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης. 4.- Μετά την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, με βάση την τιμή που καθορίστηκε έπειτα από κλήτευση ή 
παράσταση των φερόμενων ως ιδιοκτητών στα κτηματολογικά στοιχεία, κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί 
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του ακινήτου οιουδήποτε τρίτου, είτε αυτός έλαβε μέρος είτε όχι, ακόμη και αν δεν κλητεύθηκε στην 
δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης, μετατρέπεται σε ενοχική αξίωση επί της αποζημίωσης που 
παρακατατέθηκε ή κατά εκείνου που την εισέπραξε την αποζημίωση ή κατά του υπέρ ου εκδόθηκε το 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Όποιος δεν κλητεύθηκε ούτε έλαβε μέρος στην δίκη για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης δικαιούται να ασκήσει με αίτηση την αξίωση του για καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής 
αποζημίωσης, κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου, μέσα σε 5 έτη από την συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης και σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει λάβει γνώση, μέσα σε 6 μήνες από τότε που 
έλαβε γνώση.». 
 
     Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2882/01 ορίζεται ρητά ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
αφορά το πράγμα, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
σ΄αυτό. Η εσφαλμένη αναγραφή ή η πλήρης παράλειψη του ονοματεπώνυμου του προσώπου τούτου 
στην απόφαση κήρυξης ή στο κτηματολογικό διάγραμμα ή στον κτηματολογικό πίνακα δεν επηρεάζει το 
κύρος της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.       
 

Σχετικό προς τούτο είναι και το άρθρο 9 παρ. 3 του ΝΔ 797/71 οπου ορίζεται ότι η συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης συνεπάγεται την πρωτότυπη κτήση του δικ/τος από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση και 
μάλιστα έναντι όλων (ERGA OMNES) και την τροπή του δικαιώματος κάθε τρίτου σε ενοχική αξίωση επί 
της αποζημιώσεως , ανεξάρτητα εάν αυτός μετείχε ή όχι , ακόμη και αν δεν προσκλήθηκε στην δίκη 
προσδιορισμού της ή στην δίκη κατ' αυτού που εισέπραξε την αποζημίωση ή  κατ' αυτού υπέρ του ποίου 
εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

 
 Επειδή τυχόν παράλειψη του ονόματος του πραγματικού κυρίου ή του εικαζόμενου στην πράξη 
κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως δεν επηρεάζει το κύρος αυτής (άρθρο 4 ΝΔ 797/71). 
 
 Επειδή δια των ανωτέρω υπ' αριθμ. 1402/05 και 6237/06 αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών και Εφετείου Αθηνών αντίστοιχα καθωρίσθη μεταξύ του υπερ ου η απαλλοτρίωση 
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας και όλων των φερόμενων στον κτηματολογικό πίνακα εικαζόμενων ιδιοκτητών - 
δικαιούχων η προσωρινή και εν συνεχεία η οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως για ολόκληρο το 
απαλλοτριωθέν ακίνητο  δηλ. και για την εδαφική έκταση όλου του ακινήτου , επιφανείας  647 τμ. και 
για τα επικείμενα πάνω σ' αυτήν κτίσματα , συνολικής επιφάνειας 404,80 τμ. (ήτοι 288 + 116,80 τμ. 
=404,80 τμ. ) και ουχί για τμήμα αυτού. 
 
 Επειδή ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας σύμφωνα με τα άρθρα 7,8,19 του ΝΔ. 797/71 ( σχετ. άρθρα 
7,8,18,20  του Ν. 2882/01) σε συνδ. με το άρθρο 31 του Ν.  3130/03 παρακατέθεσε στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών την 22-12-06  και  20-12-06 το σύνολο της δικαστικώς 
προσδιορισθείσης  δυνάμει της υπ' αριθμ. 6237/06  αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών αποζημιώσεως 
αφορώσης ακέραιο το απαλλοτριωθέν ως άνω ακίνητο και καλυπτούσης ολόκληρη την αξία αυτού ως και 
την δικαστική δαπάνη και αμοιβή των πληρ. δικηγόρων των εικαζομένων δικαιούχων και ειδικότερα Α) 
παρακατέθεσε ποσό 858.538,48 ευρώ και συγκεκριμένα  α) ποσό 420.550 ευρώ για την οικοπεδική 
έκταση (ήτοι 647 τμ. χ 650 ευρώ το τ.μ. = 420.550 ευρώ  β) το ποσό των 330.696 ευρώ για το κτίσμα 
των 288 τμ. (ήτοι 288 τμ. χ  1.148,25 ευρώ το τμ. = 330.696 ευρώ) και γ) ποσό 107.292,48 ευρώ για το 
κτίσμα των 116,80 τμ. (ήτοι 116,80 τμ. Χ  918,60 ευρώ το τμ  = 107.292,48 ευρώ ) που αφορά την άνω 
οριστική αποζημίωση , εκδοθέντος του υπ' αριθμ. 10464/22-12-06 γραμματίου συστάσεως  
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για ποσό 858.538,48 ευρώ  και Β) α) 
τα δικαστικά έξοδα που καθώρισε η υπ' αριθμ. 6237/06 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και ανέρχονται 
στο ποσό των 1.050 ευρώ  (3 χ 350 = 1.050 ευρώ ) και β) την αμοιβή των πληρ. δικηγόρων που 
καθώρισε ομοίως η υπ' αριθμ. 6237/06 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και ανέρχεται στο ποσό των 
25.756,66 ευρώ (δηλ. το  3 % της καθορισθείσης οριστικής αποζημιώσεως), εκδοθέντος του υπ' αριθμ. 
10448/20-12-06 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης για ποσό 26.806,66 ευρώ (ήτοι 1.050 + 
25.756,66 = 26.806,66 ευρώ ) , σύμφωνα με την ανωτέρω υπ' αριθμ. 6237/06 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών.  
 
 Επειδή τα ανωτέρω υπ' αριθμ. 10464/22-12-06 και 10448/20-12-06  γραμμάτια συστάσεως 
παρακαταθήκης μετά της υπ' αριθμ. 18079/06  ανακοινώσεως του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας 
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κατεχωρήθησαν στο υπ' αριθμ. 197 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , τ. Αναγκ. 
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων της 27-12-06. 
 
 Με την πραγματοποιηθείσα ως άνω παρακατάθεση του συνόλου της δικαστικώς προσδιορισθείσης 
ως άνω αποζημιώσεως αφορώσης ακέραιο το απαλλοτριωθέν ως άνω ακίνητο και καλυπτούσης ολόκληρη 
την αξία αυτού μετά της δικαστικής δαπάνης και αμοιβής των πληρ. δικηγόρων και την δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ' αριθμ. 18079/06 ανακοινώσεως του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας και 
των υπ' αριθμ. 10464/22-12-06 και 10448/20-12-06 γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης επήλθε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7,8 του ΝΔ 797/71 και άρθρα 7,9 του Ν. 2882/01 η συντέλεση της επιδίκου 
απαλλοτριώσεως. 
 
 Εν συνεχεία των υπ' αριθμ. πρωτ. 2354/22-2-07 και 9320/22-6-07 εγγράφων εξωδίκων δηλώσεων 
προσκλήσεων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας προς του κ.κ. Α. Αζαρία, Ραπτάκη, Παπαδοπούλου, 
Δαμιανίδη κλπ και μετά την πάροδο απράκτου της ταχθείσης προθεσμίας ,ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας ήσκησε  
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τις α) από 21-5-07 (υπ' αριθμ. καταθ. 128626/812/6-6-
07  και β) από 20-9-07 (υπ' αριθμ. καταθ. 210046/1265/28-9-07 ) αιτήσεις για την αποβολή τους από το 
επίδικο απαλλοτριωθέν ακίνητο λόγω συντελέσεως της άνω αναγκ. απαλλοτριώσεως . 

Εν προκειμένω πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι για την υπό κρίσιν αναγκ. απαλλοτρίωση έχουν ήδη 
εκδοθεί οι κάτωθι  αποφάσεις :  

1. - η υπ' αριθμ. 984/08 απόφαση του Σ τ Ε , με την οποία απερρίφθη αίτηση ακύρωσης των Νικ. 
Δαμιανίδη κλπ κατά του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για την ακύρωση της υπ' αρ. 196/00 αποφάσεως 
του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΝΦ.  

2. - Η υπ' αριθμ. 2371/09 απόφαση του Σ τ Ε, με την οποία απερρίφθη αίτηση των Νικ. Δαμιανίδη 
κλπ. κατά του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας  για την διόρθωση της άνω υπ’ αρ. 984/08 αποφάσεως 
του ΣτΕ. 

3. - η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/06, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 
ΙΙο/19.997 (θέμα 4ον) πρακτικό, με την οποία απερρίφθη προσφυγή των Νικολ. Δαμιανίδη κλπ. 
κατά της ως άνω υπ’ αρ. 196/00 αποφάσεως του Δημοτ. Συμ/λιου. 

4. - η υπ’ αρ. πρ. 29835/23.7.07 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απερρίφθη 
προσφυγή των Νικολ. Δαμιανίδη κλπ κατά του ΔΝΦ και της ως άνω υπ’ αρ. 196/00 αποφάσεως 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

5. - η υπ΄αρ. 336/08 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με την οποία απερρίφθη αίτηση 
των Νικολ. Δαμιανίδη κλπ. για να ανασταλεί η εκτέλεση της 196/00 αποφάσεως του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

6. - η υπ’αρ. 1/07 απόφαση του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με την οποία απερρίφθη 
αίτηση των Νικολάου Δαμιανίδη κλπ. περί λήψεως μέτρων κατά του Δήμου Ν. Φιλ/φειας. 

 Εξ ετέρου ο Νικόλαος Δαμιανίδης και ο Αντώνιος Δαμιανίδης ήσκησαν ενώπιον του Εφετείου 
Αθηνών την από 2.3.06 (υπ’ αρ. καταθ. ΒΑΒ 340/8.3.07) αίτησή τους για τον καθορισμό οριστικής τιμής 
μονάδος αποζημιώσεως για το επί της οδού Δεκελείας 116 ακίνητο, ιδιοκτησίας τους, και συγκεκριμένα 
στο ποσό των 3.000€ το τ.μ. για την εδαφική έκταση και στο ποσό των 5.000€ το τ.μ. για το κτίσμα. 

 Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αιτήσεως και της ασκηθείσης ανταιτήσεως του Δήμου Ν. 
Φιλαδέλφειας και μετά από συνεκδίκαση αυτών, εξεδόθη η ως άνω υπ’ αρ. 1663/09 απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών (τμ. 1ον) διατάξασα τα εν αυτή. 

 Ειδικότερα με την ως άνω υπ’ αρ. 1663/09 απόφαση του Εφετείου Αθηνών απεφασίσθη ότι : 

«- Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση και ανταίτηση που ασκήθηκε με τις προτάσεις. – 
Δέχεται εν μέρει την αίτηση και την ανταίτηση.  – Καθορίζει την οριστική τιμή μονάδος του ακινήτου που 
περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας το οποίο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά με την 196/00 
απόφαση του Δημοτ. Συμ/λιου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800€) ανά 
τμ. Την αξία της εδαφικής έκτασης και στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200€) ανά τμ την αξία 
του ισογείου καταστήματος. – Καταδικάζει τον καθ’ ου (υπόχρεο της αποζημίωσης) στα εν γένει 
δικαστικά έξοδα των αιτούντων – δικαιούχων της αποζημίωσης και συγκεκριμένα : α. στην αμοιβή για 
την παράσταση του πληρεξουσίου τους δικηγόρου, μετά των εξόδων τους, ποσού τετρακοσίων ευρώ 
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(400€)  και β. στην αμοιβή του πληρεξουσίου τους δικηγόρου για την σύνταξη της αίτησης και των 
προτάσεων σε ποσοστό 3% επί της αποζημίωσης που καθορίσθηκε με την παρούσα για το 
απαλλοτριούμενο ακίνητο. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3.3.09 και δημοσιεύθηκε σε 
έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο τους στις 31.3.09, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι 
πληρεξούσιοι τους δικηγόροι…». 

 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2882/01 ορίζεται ότι : 

«4.- Μετά την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, με 
βάση την τιμή που καθορίσθηκε ύστερα από κλήτευση ή παράσταση των φερόμενων ως ιδιοκτητών στα 
κτηματολογικά στοιχεία, κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου οποιουδήποτε τρίτου είτε αυτός 
έλαβε μέρος είτε όχι, ακόμη και αν δεν κλητεύθηκε στην δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης, 
μετατρέπεται σε ενοχική αξίωση επί της αποζημίωσης που παρακατατέθηκε ή κατά εκείνου που 
εισέπραξε την αποζημίωση ή κατά του υπέρ ου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Όποιος δεν 
κλητεύθηκε ούτε έλαβε μέρος στην δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης δικαιούται να ασκήσει με 
αίτηση την αξίωση του για καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης, κατά το άρθρο 21 του 
παρόντος νόμου, μέσα σε πέντε (5) έτη από την συντέλεση της απαλλοτρίωσης και σε περίπτωση που 
αποδεδειγμένα έχει λάβει γνώση, μέσα σε 6 μήνες από τότε που αυτός έλαβε γνώση. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 21 του άνω ν. 2881/01 ορίζεται ότι : 

«1- Η αίτηση για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης δύναται να ασκηθεί και απευθείας ενώπιον του 
Εφετείου, εφ’ όσον δεν εκκρεμεί αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου για προσωρινό προσδιορισμό 
αυτής ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να την προσδιορίζει προσωρινώς.  2.- Η αίτηση ασκείται και 
συζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως…». 

 Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. του ν. 2882/01 ορίζεται ότι : 

«-.- Αν η απόφαση του Εφετείου εκδοθεί μετά την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ή τυχόν 
επιπλέον αποζημίωση καταβάλλεται στον δικαιούχο ή παρακατατίθεται σε προθεσμία έξι μηνών από την 
κοινοποίηση της απόφασης. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης η προθεσμία είναι ένα έτος από την έκδοση 
της απόφασης. Τυχόν μεταγενέστερη κατάθεση επιβαρύνεται με τον ισχύοντα νόμιμο τόκο».  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3130/03 (ΦΕΚ Α’ 76/28.3.03) ορίζεται ότι : «Ο υπόχρεος  για 
την καταβολή της αποζημίωσης καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την αποζημίωση 
υπέρ του δικαιούχου και την δικαστική δαπάνη και αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων υπέρ του 
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου». 

Εν όψει των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή και σε εκτέλεση και συμμόρφωση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας 
προς το περιεχόμενο της ως άνω υπ’ αρ. 1663/09 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών σε συνδ. και με τα 
άρθρα 7,8,9,18,20 του ν. 2882/01 και του άρθρου 31 του ν. 3130/03, θα πρέπει ο Δήμος Ν. 
Φιλαδέλφειας να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών συμπληρωματικά την 
διαφορά μεταξύ της ήδη παρακατατεθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 6237/06 αποφάσεως του Εφετείου 
Αθηνών οριστικής αποζημιώσεως και της καθορισθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 1663/09 αποφάσεως του 
Εφετείου Αθηνών,  η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά : 

1. το ποσό των 17.520€ που αφορά την διαφορά μεταξύ της παρακατατεθείσης ήδη δυνάμει της υπ’ 
αρ.6237/06 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών και της καθορισθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 
1663/09 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών οριστικής αποζημιώσεως για την εδαφική έκταση των 
116,80τμ και συγκεκριμένα: 800€ - 650€ = 150€ το τμ χ116,80τμ = 17.520€. 

2. το ποσό των 32.867,52€ που αφορά την διαφορά μεταξύ της παρακατατεθείσης ήδη δυνάμει της 
υπ’ αρ.6237/06 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών και της καθορισθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 
1663/09 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών οριστικής αποζημιώσεως για το κτίσμα των 116,80τμ 
και συγκεκριμένα: 116,80χ1.200€ το τμ. = 140.160,00€. Έχουν ήδη παρακατατεθεί στο ΤΠΔΑ 
δυνάμει της υπ’ αρ. 6237/06 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών το ποσό των 107.292,48€ (δηλ. 
116,80τμ.χ918,60€ το τμ.), άρα η διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 32.867,52€ (δηλ. 
140.160,00€ – 107.292,48€ = 32.867,52€) 

3. το ποσό των 1.200€ που αφορά την παράσταση 3 δικηγόρων (3 δικηγόροι χ 400€ = 1.200€) 
υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. 

4. το ποσό των 1.511,65€ που αφορά την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των δικαιούχων, 
υπολογιζόμενη βάσει της διαφοράς μεταξύ της παρακατατεθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 6237/06 
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αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών αποφάσεως και της καθορισθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 
1663/09 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών σε 3% επί της καθορισθείσης ως άνω αποζημιώσεως 
και συγκεκριμένα 17.520 + 32.867,52 = 50387,52€ χ 3% = 1.511,65€ υπέρ του οικείου 
Δικηγορικού Συλλόγου. 

Επειδή η ως άνω υπ’ αρ. 1663/09 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δημοσιεύθηκε την 31.3.09, μετά την 
πάροδο έτους από της δημοσιεύσεως αυτής κατ’ άρθρο 20 παρ. 9 του ν.2882/01, η άνω αποζημίωση 
επιβαρύνεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμιμο τόκο, δηλ. από 1.4.2010 μέχρι την παρακατάθεση αυτής.  
 
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συμπληρωματική αποζημίωση της πίστωσης του  
Κ. Α. 02.30.7111.004 με τίτλο "Απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης κτισμάτων στο Ο. Τ. 74 - ακίνητο επί 
των οδών Δεκελείας 116 και Επταλόφου (πρώην "Στρούγκα") (ΣΥΝ)" κατά 53.099,17€ πλέον νομίμου 
τόκου. 
 

Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 
5,7,8,9,18,20 παρ.9 και 21 του ν. 2882/01, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την καταβολή και παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών 
συμπληρωματικά της διαφοράς μεταξύ της ήδη παρακατατεθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 6237/06 
αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών οριστικής αποζημιώσεως και της καθορισθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 
1663/09 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά : 

1. το ποσό των 17.520€ που αφορά την διαφορά μεταξύ της παρακατατεθείσης ήδη δυνάμει της υπ’ 
αρ.6237/06 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών και της καθορισθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 
1663/09 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών οριστικής αποζημιώσεως για την εδαφική έκταση των 
116,80τμ και συγκεκριμένα: 800€ - 650€ = 150€ το τμ χ116,80τμ = 17.520€. 

2. το ποσό των 32.867,52€ που αφορά την διαφορά μεταξύ της παρακατατεθείσης ήδη δυνάμει της 
υπ’ αρ.6237/06 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών και της καθορισθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 
1663/09 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών οριστικής αποζημιώσεως για το κτίσμα των 116,80τμ 
και συγκεκριμένα: 116,80χ1.200€ το τμ. = 140.160,00€. Έχουν ήδη παρακατατεθεί στο ΤΠΔΑ 
δυνάμει της υπ’ αρ. 6237/06 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών το ποσό των 107.292,48€ (δηλ. 
116,80τμ.χ918,60€ το τμ.), άρα η διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 32.867,52€ (δηλ. 
140.160,00€ – 107.292,48€ = 32.867,52€) 

3. το ποσό των 1.200€ που αφορά την παράσταση 3 δικηγόρων (3 δικηγόροι χ 400€ = 1.200€) 
υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. 

4. το ποσό των 1.511,65€ που αφορά την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των δικαιούχων, 
υπολογιζόμενη βάσει της διαφοράς μεταξύ της παρακατατεθείσης δυνάμει της αρ.6237/06 
αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών και της καθορισθείσης δυνάμει της υπ’ αρ. 1663/09 
αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών σε 3% επί της καθορισθείσης ως άνω αποζημιώσεως και 
συγκεκριμένα 17.520,00 + 32.867,52 = 50.387,52€ χ 3% = 1.511,65€ υπέρ του Δικηγορικού 
Συλλόγου.      
Η άνω αποζημίωση από 1.4.2010, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 9 του ν. 2882/01 
επιβαρύνεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμιμο τόκο μέχρι την παρακατάθεσή της.  

            
5. Την συμπληρωματική αποζημίωση της πίστωσης του Κ. Α. 02.30.7111.004 με τίτλο 

"Απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης κτισμάτων στο Ο. Τ. 74 - ακίνητο επί των οδών Δεκελείας 116 
και Επταλόφου (πρώην "Στρούγκα") (ΣΥΝ)" κατά 53.099,17€ πλέον νομίμου τόκου.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  128 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
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 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 
Μόσχος Α. 
Παντελεάκη Ε. 

Φουλεδάκης Ε. 
Χωρινός Ζ. 
Γρετζελιάς Π. 
Γεωργαμλής Λ. 
Αθανασιάδου Μ. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Τομπούλογλου Ι. 
Γατσούλης Στ.  

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.  
2. ΓΡ. Ν.Υ. ΔΝΦ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
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