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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης ακινήτου-Συμβιβαστική 
επίλυση διαφοράς- απευθείας πώλησης εδαφικής έκτασης που είναι 
υποχρεωτικά προσκυρωτέα σε οικόπεδο επί της οδού Αρτης και Νέστου [ ΟΤ 
356-Ν.Φ.] - Καθορισμός αξίας της προς πώληση έκτασης - Εξουσιοδότηση 
Δημάρχου προς  υπογραφή συμβολαίου» 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
14.2.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
3711/9-2-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 3/2018) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   

 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης:  43/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5154/27-2-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου  
 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 14.2.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 3/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
ΑΔΑ: Ψ63Ρ46ΜΩ0Ι-ΕΨΤ
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Αράπογλου  Γεώργιος  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Πλάτανος  Ελευθέριος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Κανταρέλης  Δημήτριος 

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Παπανικολάου  Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                  Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Σιώρης  Νικόλαος 

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  
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Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

 

 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Ν.Ανανιάδης, Γ.Καλύβης και η κα Χ.Ρόκου προσήλθαν στη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.. 

 Ο κ. Χ.Αγγελής προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.. και αποχώρησε από αυτήν μετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Β.Παπακώστας και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 4ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.Ντάτσης απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 
 

Ο κ. Πρόεδρος, παρόντος του κ.  Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

19ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ. 

 

19ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1721/19-1-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

Θέμα : «Έγκριση πρακτικών  Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων» 

  
 Κύριε Πρόεδρε, 
 
  Παρακαλούμε όπως εισάγετε σε προσεχή συνεδρίαση το θέμα που αφορά 

την «Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Άρθρου 7 του 

ΠΔ 270/81» και αφού λάβετε υπόψη : 

 

(1) Την υπ’ αριθμ. 262/16 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 

Χαλκηδόνας 

(2) Την υπ’ αριθμ. 647/16  απόφαση Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

(3) Το υπ’ αριθμ πρωτ.12704/29-05-17 έγγραφο της Ν.Υ. του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 

(4) Το υπ’ αριθμ πρωτ. 75/21-02-17 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 

(5) Η υπ’ αρ. πρωτ. 2776/06-02-17 αίτηση του κ. Ι.Πιταροκοίλη 

(6) Το υπ’ αρ.πρωτ.14491/28-07-16 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών θεμάτων της 

Δ/νσης Χωρικού σχεδιασμού Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής της Περ.Αττικής. 

(7) Το υπ’ αρ. πρωτ. 5284/467/2015/17-03-16 ΄΄έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογών 

Πολ/κών Σχεδίων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ν. Ιωνίας με συνημμένο 

Τοπογραφικό Διάγραμμα. 

(8) Το υπ’αρ. πρωτ.329203/29-12-17 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 

(9) Το υπ’ αριθμ πρωτ.479/11-12-17 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
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(10) Η υπ’ αρ. πρωτ. 28373/17-11-17 αίτηση του κ. Καλύβα Νικολάου 

(11) Το υπ’ αρ.πρωτ.186118/15-09-17 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών 

θεμάτων της Δ/νσης Χωρικού σχεδιασμού Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής της 

Περ.Αττικής. 

(12) Το υπ’αρ. πρωτ. 76738/15-12-2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

(13) Το υπ’ αριθμ.1522/18-01-18 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων που 

αφορά την εκτίμηση εδαφικής έκτασης 65,84 τμ. Και 1,59 τμ επί της οδού Κ. 

Παλαμά. 

(14)  Το υπ’ αριθμ. 1523/18-01-18 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων 

που αφορά την εκτίμηση εδαφικής έκτασης επί των οδών Άρτης και Νέστου . 

 

Για ενημέρωση του Δ.Σ σας γνωρίζουμε επίσης τα εξής : 
 
1.- Με την  από 17-4-91 και αριθμ. 4761/81/13-2-91  απόφαση του Νομάρχη  
Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  347 τ. Δ΄ της 11-6-91, απεφασίσθη η 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας με μετατόπιση των 
ρυμοτομικών γραμμών και διατήρηση του πλάτους της οδού Νέστου μεταξύ των ΟΤ 
356  και  357, όπως φαίνεται στο διάγραμμα  1:200  που συνοδεύει την απόφαση. 
2.- Σε  εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως και εν συνεχεία της υπ΄αριθμ. πρωτ. 
3825/329/23-4-15 αιτήσεως του Ιωάννου Πιταροκοίλη, εξεδόθη από την Δ/νση 
Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ν. Ιωνίας [ τμ. Εφαρμογής Πολεοδ. Σχεδίων] η υπ΄αριθμ. 
1/2016 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεως εδαφικής έκτασης σε 
ιδιοκτησία κείμενη παρά τις οδούς Αρτης και Νέστου, στο ΟΤ 356, στην Δημοτική 
Ενότητα της Ν. Φιλ/φειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, με την οποία 
απεφασίσθη ότι η ιδιοκτησία [1] του Ιωάννη Πιταροκοίλη πρέπει  να αποζημιώσει 
λόγω προσκύρωσης τον Δήμο Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος ή τους αναδειχθησόμενους από 
τα οικεία πολιτικά δικαστήρια δικαιούχους, για την έκταση με στοιχεία [ 1-2-3-4-1]  
εμβαδού εξήντα επτά και 46%  τμ. [ 67,46 τμ], ως ειδικώτερα εμφαίνεται αυτή εις το 
από 17-3-16 τοπογραφικό διάγραμμα της συνταξάσης τούτο πολιτικού μηχανικού 
Μαρίας Στυλιανίδου που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένης του τμήματος Ελλη 
Αναστασίου που συνοδεύει την ως άνω υπ΄αριθμ. 1/16 πράξη προσκυρώσεως, που 
κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος την 21-3-16 [ σχετ. υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. ΔΦΧ 5124/21-3-16]. 
3.- Η ως άνω υπ΄ αριθμ. 1/16 πράξη προσκυρώσεως και αναλογισμού της Δ/νσης 
Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ν. Ιωνίας κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ.  123742/ 
ΠΡΑΝ 264/27-2-16  απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής [ ΑΔΑ : 6Ω9Β7Λ7-ΖΚΙ], 
που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την 21-9-16 [ αριθμ. πρωτ. 
ΔΦΧ 18328/21-9-16]. 
4.- Όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ. 212322/ΠΡΑΝ 264/7-12-16  βεβαίωση της 
Περιφέρειας Αττικής [ Γεν. Δ/νση Ποιότητας Ζωής, Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού, τμ. 
Πολεοδομ. Θεμάτων] προς  τον κ. Ιωάννη Πιταροκοίλη  και κοινοποίηση : 1.- Δήμο 
Ν. Ιωνίας  Δ/νση  Υπηρεσίας Δόμησης   και    2.- Δήμο   Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος [ 
Τεχνικές Υπηρεσίες], < ….   α] Δεν έχουν υποβληθεί  προσφυγές ενώπιον του 
Γ.Γ.Αποκεντρωμένης  Διοίκησης κατά της ανωτέρω απόφασης της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ.πρωτ. 89487/33037/4-11-16 βεβαίωση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης β] δεν εκκρεμεί στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε 
άλλη προσφυγή ή αίτηση θεραπείας κατά της ανωτέρω απόφασης. Κατόπιν των 
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ανωτέρω η υπ΄αριθμ. 123742/27-7-16 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία κυρώθηκε  η υπ΄αριθμ. 1/16 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού στον Δήμο 
Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος θεωρείται οριστική από διοικητική άποψη >. 
 
5.- Την συνέχεια ο κ.  Ιωάννης Πιταροκοίλης του Ευαγγέλου και της Αθανασίας, 
κάτοικος Ν. Φιλ/φειας, οδός  Νικηταρά 27  υπέβαλε στον Δήμο Φιλ/φειας – 
Χαλκηδόνος την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 2776/6-2-17 αίτηση, με την οποία ζητεί < 
όπως γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποζημίωση στον Δήμο της εδαφικής 
έκτασης που προκύπτει από την 1/2016 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού >. 
6.- Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ 30881/11-12-17 έγγραφο του Δήμου 
Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος προς την ΔΟΥ Ν.Ιωνίας ζητήθηκε η σύνταξη φύλλου 
υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της ως άνω προσκυρωτέας εδαφικής εκτάσεως επί 
των οδών Αρτης και Νέστου στο ΟΤ 356 της Δημοτικής Ενότητας Ν.Φιλ/φειας του 
Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος. 
7.- Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 77129/15-12-17 έγγραφο της προς τον Δήμο Ν. 
Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος [ αριθμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ  329203/29-12-17], η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΔΟΥ Ν.Ιωνίας απέστειλε φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου 
για το οικόπεδο εκτάσεως 67,46 τμ. που βρίσκεται επί της οδού Αρτης και Νέστου 
στο ΟΤ 356 του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος βάσει του οποίου η αντικειμενική  
αξίας είναι  13.308,51 ευρώ [ήτοι  197,28 ευρώ το τμ]. 
8.-  Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.  1523/18-1-18 πρακτικό της Επιτροπής 
Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος,  αξία της ως άνω 
εδαφικής έκτασης  67,46 τμ.  που  βρίσκεται επί της οδού Αρτης και Νέστου στο ΟΤ 
356 του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος προτείνεται σε   13.308,51 ευρώ. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής 

Εκτίμησης Ακινήτων και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.  

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

 Κατά τη συζήτηση του θέματος παρέστη και εξέθεσε τις απόψεις του ο 
ενδιαφερόμενος κ. Ι.Πιταροκοίλης. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.  
 

 Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα ψήφισε «παρών» κατά την διεξαχθείσα 
ψηφοφορία. 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 

 Το υπ’ αριθμ. 1523/18-01-18 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων που αφορά 

την εκτίμηση εδαφικής έκτασης επί των οδών Άρτης και Νέστου . 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 (19 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ») 

 

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1523/18-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων 
που αφορά την εκτίμηση εδαφικής έκτασης 67,46 τμ. επί των οδών Άρτης και Νέστου στο 
Ο.Τ. 356 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας και ειδικότερα αποφασίζει: 
 
1.-   Εγκρίνει την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- 
Ν.Χαλκηδόνος και του Ιωάννη Πιταροκοίλη για την  απευθείας πώληση εκ μέρους του Δήμου 
Ν. Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος και την απευθείας αγορά εκ μέρους του Ιωάννη Πιταροκοίλη της 
εδαφικής έκτασης των 67,46 τμ. που βρίσκεται επί της οδού Αρτης και Νέστου [ ΟΤ 356] 
της Δημοτικής Ενότητας Ν.Φιλ/φειας του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος  που είναι 
υποχρεωτικά προσκυρωτέα στο οικόπεδο του, όπως  αυτό προκύπτει από την υπ΄αριθμ. 
1/16 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεως της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης 
Δήμου Ν.Ιωνίας, η οποία είναι συμφέρουσα για τον Δήμο, υπό τους κάτωθι όρους και 
προϋποθέσεις : 
2-  Καθορίζει το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί  από τον αιτούντα στον Δήμο 
Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος για να μεταβιβασθεί σε αυτόν η άνω εδαφική έκταση των 67,46 
τμ. εις το ποσό των 13.308,51 ευρώ. 
3.-  Καθορίζει ότι ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος  τα  
κατωτέρω έγγραφα , προ της υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης : 
 
Α.-   πλήρη σειρά των τίτλων ιδιοκτησίας του σε κεκυρ. αντίγραφο με τα σχετικά πιστ/κά 
μεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδικήσεως  [ πρόσφατα πιστ/κά]  καθώς και την 
σχετική δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 
 
Β.-  πιστοποιητικό του οικείου Υποθ/κειου,  από το οποίο να προκύπτει ότι η ως άνω 
υπ΄αριθμ. 1/16 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού  αποζημίωσης  εδαφικής έκτασης επί 
των οδών Αρτης και Νέστου [ ΟΤ 356] της Δημοτικής Ενότητας Ν.Φιλ/φειας του Δήμου 
Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος και ήδη Δήμου Ν. Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος που κυρώθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 123742/27-7-16 απόφαση της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού  Γενικής Δ/νσης 
Ποιότητος Ζωής της Περιφέρειας Αττικής [ ΑΔΑ : 6Ω9Β7Λ7-ΖΚΙ] μεταγράφηκε άλλως 
σημειώθηκε στα οικεία βιβλία του Υποθ/κειου Ν.Φιλ/φειας [ σημείωση άρθρου 17 Ν. 
2882/01] 
 
Γ.-  τοπογραφικό διάγραμμα  εις διπλούν με την δήλωση του Ν. 651/77 υπογεγραμμένο  από 
διπλωματούχο τοπογράφο ή πολιτικό μηχανικό , με ΕΓΣΑ ΄87  σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα στοιχεία του υπό κρίση οικοπέδου και της 
εδαφικής λωρίδος, η οποία σύμφωνα με την ως άνω υπ΄αριθμ. 1/16 πράξη προσκυρώσεως 
και αναλογισμού θα πρέπει να προσκυρωθεί στο οικόπεδο του αιτούντος και ότι η εν λόγω 
προσκύρωση είναι υποχρεωτική με τις σχετικές προς τούτο δηλώσεις,   , για να συνοδεύει  το 
προς υπογραφή συμβόλαιο, εις το οποίο και θα επισυναφθεί. 
 
Δ.-  τα ανωτέρω θα κατατεθούν στον Δήμο με αίτηση- Δήλωση  του ενδιαφερομένου στο 
κείμενο της οποίας θα αναφέρεται ότι : 
α] Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχομαι να καταβάλω στον  Δήμο το τίμημα που 
θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την αγορά της εδαφικής λωρίδος υπό στοιχεία  [ 1-
2-3-4-1]  εμβαδού εξήντα επτά και 46%  τμ. [ 67,46 τμ] της υπ΄αριθμ. 1/16 πράξης 
προσκύρωσης και αναλογισμού  αποζημίωσης  εδαφικής έκτασης επί των οδών Αρτης και 
Νέστου [ ΟΤ 356] της Δημοτικής Ενότητας Ν.Φιλ/φειας του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος 
και ήδη Δήμου Ν. Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος που κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 123742/27-7-16 
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απόφαση της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού  Γενικής Δ/νσης Ποιότητος Ζωής της Περιφέρειας 
Αττικής, ως ειδικώτερα εμφαίνεται αυτή εις το από 17-3-16 τοπογραφικό διάγραμμα της 
συνταξάσης τούτο πολιτικού μηχανικού Μαρίας Στυλιανίδου που θεωρήθηκε από την 
Προϊσταμένης του τμήματος Ελλη Αναστασίου που συνοδεύει την ως άνω υπ΄αριθμ. 1/16 
πράξη προσκυρώσεως, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος την 21-3-16 [ 
σχετ. υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 5124/21-3-16] και μάλιστα  τοις μετρητοίς, προ της υπογραφής 
του οικείου  συμβολαίου. 
β]  δηλώνω και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα ότι  εάν και εφόσον ήθελε προκύψει εις 
βάρος του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος και ήδη Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος οιαδήποτε 
αποζημίωση ή οποιοσδήποτε φόρος, τέλος, εισφορά κλπ.  και δη εξ οιουδήποτε λόγου και 
αιτίας, υποχρεούμαι να τακτοποιήσω και καταβάλω εξ ιδίων, οιοδήποτε ποσό που ήθελε 
τυχόν υποχρεωθεί ο Δήμος Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος και ήδη Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος ή εγώ 
ο ίδιος εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας, του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος και ήδη 
Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος  ρητώς απαλλασσομένου της τοιαύτης υποχρεώσεως. 
γ] δηλώνω και αποδέχομαι ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι υποχρεούμαι εις την καταβολή 
απάντων των συμβολαιογραφικών εξόδων, της αμοιβής  του μηχανικού,  του 
Συμβολαιογράφου και των δικηγόρων ως και των εξόδων μεταγραφής της υπογραφησόμενης 
συμβολαιογραφικής   πράξεως- συμβολαίου. 
 
      Ε.-  Προ της υπογραφής της οικείας συμβολαιογραφικής πράξεως, ο αιτών υποχρεούται 
να κοινοποιήσει με Δικαστικό Επιμελητή στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος   Δήλωση- 
παραίτηση με την οποία θα δηλώνει ότι : 
   α] Δηλώνω ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχομαι και αναγνωρίζω τις 
σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εις το περιεχόμενο των οποίων προσχωρώ 
ρητά και ανεπιφύλακτα. 
    β] Παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από παντός δικαιώματος μου και πάσης αξιώσεως 
μου να επιδιώξω  δικαστικώς ή εξωδίκως τον επαναπροσδιορισμό της αξίας ή της τιμής της 
ως άνω εδαφικής εκτάσεως. 
    γ]  Συνομολογώ και αναγνωρίζω ότι η καταβαλλόμενη αποζημίωση είναι ορθή, δίκαια, 
εύλογη και πλήρως ανταποκρινόμενη προς την πραγματική αξία και υπό τα σημερινά έτι 
δεδομένα. 
    δ]  Δηλώνω και αποδέχομαι ότι υποχρεούμαι εις την καταβολή απάντων των 
συμβολαιογραφικών εξόδων, της αμοιβής  του μηχανικού,  του Συμβολαιογράφου και των 
δικηγόρων ως και των εξόδων μεταγραφής της υπογραφησόμενης συμβολαιογραφικής   
πράξεως- συμβολαίου. 
     ε] ομοίως δηλώνω  και  αναγνωρίζω ότι με την  καταβολή της αποζημίωσης επήλθε 
πλήρης και οριστική συντέλεση της προσκυρώσεως της άνω εδαφικής εκτάσεως. 
     στ] Δηλώνω ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα παντός δικαιώματος  και προσβολής 
ή υπαναχωρήσεως εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας ως και δια τους εις τα άρθρα 178, 179, 
281 και 388 ΑΚ  αναφερόμενους λόγους και των σχετικών αγωγών και ενστάσεων. Ομοίως 
δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα  ότι θα προβώ σε δηλώσεις και ενέργειες, έστω και μη ρητώς 
κατονομαζόμενες εις τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την κρίση του κ. 
Δημάρχου, αναγκαίες για την προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος 
και ήδη Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος. 
 
     4.-  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος και ήδη Δήμο Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνας και να υπογράψει 
κατ΄εντολή και δια λογ/σμό του το σχετικό συμβόλαιο ως και παν σχετικό έγγραφο που θα 
απαιτηθεί για την υλοποίηση της παρούσης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   43/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
Συνημμένο :  Το αριθ. πρωτ. 1523/18-1-2018 Πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης   

Ακινήτων 

ΑΔΑ: Ψ63Ρ46ΜΩ0Ι-ΕΨΤ



 10 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
                       Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων 

                

Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα την 12η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, 
συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 262/16 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους : 

 
1. Μανωλεδάκη Θεόδωρο              Αντιδήμαρχο Τ.Υ 
2. Καλαμπόκη Ιωάννη                   Δημοτικό Σύμβουλο 
3. Κίτσιο Χρήστο                           Υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Προκειμένου να αποφασίσει για την εκτίμηση της αξίας εδαφικής έκτασης 67,46τμ. 
επί των οδών Άρτης & Νέστου, στο Ο.Τ. 356 της Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Έχοντας υπόψη : 
 

(1) Την υπ’ αριθμ. 262/16 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας 

(2) Την υπ’ αριθμ. 647/16  απόφαση Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
(3) Το υπ’ αριθμ πρωτ.12704/29-05-17 έγγραφο της Ν.Υ. του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
(4) Το υπ’ αριθμ πρωτ.75/21-02-17 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
(5) Η υπ’ αρ. πρωτ. 2776/06-02-17 αίτηση του κ. Ι.Πιταροκοίλη 
(6) Το υπ’ αρ.πρωτ.14491/28-07-16 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών θεμάτων της 

Δ/νσης Χωρικού σχεδιασμού Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής της Περ.Αττικής. 
(7) Το υπ’ αρ. πρωτ.5284/467/2015/17-03-16 ΄΄έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογών 

Πολ/κών Σχεδίων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ν. Ιωνίας με συνημμένο 
Τοπογραφικό Διάγραμμα. 

(8) Το υπ’αρ. πρωτ.329203/29-12-17 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 

      
       
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ– ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

Ημερομηνία:  18-01-2018 

Αρ.Πρωτ: 1523 
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Προτείνει 

 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ως τιμή 
λογική και συμφέρουσα της εν λόγω εδαφικής έκτασης 67,46 τμ.επί των οδών Άρτης και 
Νέστου στο Ο.Τ. 356 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας το ποσό των     #13.308,51€#  
 

 
 

 
 
                                                                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                   
 
 
                                                                     1. Μανωλεδάκης Θεόδωρος 
 
 
                                                                    2. Καλαμπόκης Ιωάννης 
 
 
                                                                    3. Κίτσιος Χρήστος 
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