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Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 51/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση αριθ. 37/2015 απόφασης Δημάρχου
(άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) για την κατάθεση
αγωγής κατά Καλυψώς συζ. Ηλ.Κουρή κλπ.  για
διάρρηξη γονικής παροχής της συμβολαιογράφου
Πειραιώς Θ.Σχοινοχωρίτη (επανεισαγωγή)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 25 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 3272/5/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) Αντωνόπουλος
Δημήτριος 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 7) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και
8) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζω ότι κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και
προς αποφυγή άμεσου, κατεπείγοντος και προφανούς κινδύνου  ως και ζημίας των
συμφερόντων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και σε εκτέλεση της αριθ.
37/2015 απόφασής μου οι δικηγόροι του Δήμου κατέθεσαν την 4-2-2015 ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  δια λογ/σμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος την υπ΄αριθμ. Καταθ. 11759/404/4-2-2015 αγωγή του Δήμου κατά  των
1.- Kαλυψώς θυγ.Κων/νου  Λάσκαρη, συζ. Ηλία Κουρή, κατοίκου Αχαρνών, οδός
Εδέσσης 3 . 2.- Αγγελικής θυγ. Ηλία και Καλυψώς  Κουρή, κατοίκου Αχαρνών, οδός
Εδέσσης 3. 3.- Δήμητρας θυγ. Ηλία και Καλυψώς Κουρή, κατοίκου Αχαρνών, οδός
Εδέσσης 3 για διάρρηξη στο σύνολό της της υπ΄αριθ. 14776/28-12-2012 γονικής
παροχής της Συμ/φου Πειραιώς Θεοφανώς Σχοινοχωρίτη [χαριστικής δικαιοπραξίας]
κατ΄άρθρο 939 Α.Κ.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη σας την εν λόγω αριθ. 37/2015 απόφασή μου και
σας καλώ να την εγκρίνετε, δεδομένου ότι ελήφθη λόγω του κατεπείγοντος της
υπόθεσης και προς αποτροπή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο
αριθ. 5/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε.
να αποφασίσει σχετικά.



Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 37/2015
απόφαση Δημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10
(«Καλλικράτης») και όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10, την  αριθ.
37/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα, που
εκδόθηκε λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης και προς αποτροπή ζημίας των
συμφερόντων του Δήμου και αφορά την χορήγηση εντολής στους επί παγία
αντιμισθία δικηγόρους αυτού κ.κ. Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτο-Κιάμο
για την άσκηση, από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος αυτών, αγωγής του Δήμου κατά
των 1.- Kαλυψώς θυγ.Κων/νου  Λάσκαρη, συζ. Ηλία Κουρή, κατοίκου Αχαρνών,
οδός Εδέσσης 3 . 2.- Αγγελικής θυγ. Ηλία και Καλυψώς  Κουρή, κατοίκου Αχαρνών,
οδός Εδέσσης 3. 3.- Δήμητρας θυγ. Ηλία και Καλυψώς  Κουρή, κατοίκου Αχαρνών,
οδός Εδέσσης 3 για διάρρηξη στο σύνολό της της υπ΄αριθ. 14776/28-12-2012
γονικής παροχής της Συμ/φου Πειραιώς Θεοφανώς Σχοινοχωρίτη [χαριστικής
δικαιοπραξίας] κατ΄άρθρο 939 Α.Κ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

Συνημμένη:   Η Απόφαση αριθ. 37/2015 κ. Δημάρχου



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡ. 37  /2015

«Θέμα : Εντολή κατάθεσης για λογ/σμό του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνο ενώπιον  του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά       των
1.- Καλυψώς θυγ. Κων/νου  Λάσκαρη,συζ. Ηλία  Κουρή, Αγγελικής θυγ.
Ηλία Κουρή και Δήμητρας θυγ. Ηλία Κουρή, απάντων κατοίκων Αχαρνών
οδός  Εδέσσης 3  αγωγής  για διάρρηξη στο σύνολο της   υπ΄ αριθ
14776/28-12-12 γονικής παροχής της Συμ/φου Πειραιώς Θεοφανώ
Σχοινοχωρίτη [ χαριστικής δικαιοπραξίας] κατ΄αρθρο 939 ΑΚ.

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δίδει  την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους επί παγία αντιμισθία Δικηγόρους
της ΝΥΔΦΧ κ.κ Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο- Κιάμο
όπως από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος , κατ΄εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.
3852/10 και προς  προστασία των συμφερόντων του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος λόγω
κατεπείγοντος , ασκήσουν για  λογ/σμό του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή  άλλου τυχόν αρμόδιου Δικαστηρίου  κατά των 1.-
Καλυψώς θυγ. Κων/νου  Λάσκαρη, συζ. Ηλία  Κουρή, Αγγελικής θυγ. Ηλία  Κουρή και
Δήμητρας θυγ. Ηλία Κουρή, απάντων κατοίκων Αχαρνών,  οδός  Εδέσσης 3  αγωγή  για
διάρρηξη στο σύνολο της , κατ΄άρθρο 939 ΑΚ,  της   υπ΄ αριθ.   14776/28-12-12 γονικής
παροχής της Συμ/φου Πειραιώς Θεοφανώς  Σχοινοχωρίτη [ χαριστικής δικαιοπραξίας] που
μετεγράφη στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κειου Αχαρνών στον τόμο 993 και αύξ. αριθμ.
141, με την οποία η   Καλυψώ θυγ. Κων. Λάσκαρη, συζ. Ηλία Κουρή – εγγυήτρια] μετεβίβασε
λόγω γονικής  παροχής κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς  κόρες της α] Αγγελική
Κουρή του Ηλία και της Καλυψώς, κάτοικο Αχαρνών, οδός  Εδέσσης 3   και β] Δήμητρα Κουρή
του Ηλία και της Καλυψώς, κάτοικο Αχαρνών, οδός Εδέσσης 3   κοινώς και αδιαιρέτως και δη
κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου σε κάθε μία εξ αυτών, το ανήκον εις αυτήν κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητο προς βλάβη των συμφερόντων του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος  και συγκεκριμένα <…. … μία αυτοτελή, ανεξάρτητη, διακεκριμένη, χωριστή
ιδιοκτησία, ήτοι τα εκατόν είκοσι χιλιοστά [ 120/000] εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου και
οικοδομήσιμου, στα οποία αντιστοιχεί οικοδομή πρώτου [ Α]  ορόφου επί πιλοτής, με υπόγειο,
κτισμένη στο με αριθμό ΕΞΗ [6] τμήμα του όλου οικοπέδου, του οποίου έχει την
αποκλειστική χρήση, που βρίσκεται στην θέση < Λυκότρυπα > της κτηματικής περιφέρειας
της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών, Δήμου Αχαρνών,
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως, εντός του υπ΄αριθμ. τετρακόσια σαράντα εννέα [449] οικοδομικού
τετραγώνου και στην οδό  Καπετάν Καρατζά [ πρώην Ανδρούτσου]. Το όλο οικόπεδο έχει
επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε και 0,30 [ 2.175,30],
όπως αυτό εμφαίνεται α] με τους αριθμούς 1-2-3-4-5-1 στο από 11-5-1987 τοπογραφικό
διάγραμμα με την υπεύθυνη δήλωση  Ν. 651/1977 του τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού
Γιάννη Τσιακμάκη, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 19.720/1987 συμβόλαιο του
Συμ/φου Αθήνας Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα και σύμφωνα με αυτό συνορεύει : Βόρεια εν
μέρει σε πρόσωπο πλευράς 1-2 μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων [ 34,00]  με την οδό
Ανδρούτσου και εν μέρει σε πλευρά 3-4 μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,30 [ 4,30] με
ιδιοκτησία Μπισίνα, νότια σε πλευρά 5-6 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,60 [ 35,60] εν
μέρει με ιδιοκτησία Νικολάου Δασκαλάκη και εν μέρει με ιδιοκτησία  αγνώστου, ανατολικά εν
μέρει σε πλευρά 2-3 μήκους μέτρων είκοσι εννέα [ 29,00] με ιδιοκτησία  Μπισίνα  και εν μέρει
σε πλευρά 4-5 μήκους μέτρων τριάντα δύο και 0,40 [ 32,40] με ιδιοκτησία αγνώστων,
ιδιωτικό δρόμο και ιδιοκτησία Γεωργίου Κολώνα και δυτικά σε πλευρά  6-1 συνολικού μήκους
μέτρων εξήντα ενός και 0,90 [ 61,90], εν μέρει με ιδιοκτησία Αντωνίου  Μπιλανάκη, εν μέρει
με ιδιοκτησία Παναγιώτη Μαρκόπουλου και εν μέρει με ιδιοκτησία Γεωργίου Βογιατζάκη και β]
με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από 20-11-2012  τοπογραφικό



διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κώστα Μαρουφίδη, το οποίο φέρει την υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 651/1977 σύμφωνα με την οποία ο μηχανικός δηλώνει υπεύθυνα ότι το ως
άνω οικόπεδο  βρίσκεται εντός σχεδίου του Δήμου Αχαρνών στην περιοχή < Λυκότρυπα > και
το ΟΤ 449, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως πριν τον Ν.
1337/1983 και δεν οφείλει εισφορές, επίσης οικοδομήσιμο είναι και το εξ αδιαιρέτου τμήμα
του Θ-Ι-Κ-Λ-Θ ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας και σύμφωνα με τις κείμενες
πολεοδομικές διατάξεις και το τοπογραφικό αυτό, αφού υπογράφτηκε από τις συμβαλλόμενες
και εμένα την συμβολαιογράφο, προσαρτάται στο παρόν και σύμφωνα με αυτό συνορεύει :
ΒΟΡΕΙΑ σε πρόσωπο πλευράς Α-Β μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων [ 34,00] με την οδό
Καπετάν Καρατζά [ πρώην Ανδρούτσου] , πλάτους μέτρων οκτώ [ 8,00], στην συνέχεια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ  σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι εννέα [29,00] εν μέρει με ιδιοκτησία
αγνώστου και εν μέρει με ιδιοκτησία Μπισίνα, στην συνέχεια ΒΟΡΕΙΑ  σε πλευρά Γ-Δ μήκους
μέτρων τεσσάρων και 0,30 [ 4,30] με ιδιοκτησία Μπισίνα, στη συνέχεια  ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε
πλευρά  Δ-Ε μήκους μέτρων τριάντα δύο και 0,40 [ 32,40] με ιδιοκτησία αγνώστων, στη
συνέχεια ΝΟΤΙΑ σε πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,60 [ 35,60] με ιδιοκτησίες
αγνώστων και ΔΥΤΙΚΑ  σε πλευρά Ζ-Α μήκους μέτρων εξήντα ενός και 0,90 [ 61,90] με
ιδιοκτησίες  αγνώστων. Την ανωτέρω αυτοτελή, διακεκριμένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία,
αποτελούν τα εκατόν είκοσι χιλιοστά [ 120/000] εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου, στα οποία
αντιστοιχεί οικοδομή πρώτου [ Α] ορόφου επί πιλοτής με υπόγειο, κτισμένη στο με αριθμό
ΕΞΗ [6] τμήμα  του όλου οικοπέδου, του οποίου έχει την αποκλειστική χρήση και το οποίο
έχει πρόσωπο στην οδό Εδέσσης όπου φέρει τον αριθμό 3 [ δίοδο προσπελάσεως], έχει
επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια δέκα πέντε και 0,60 [215,60],  εμφαίνεται   α] με τον
αριθμό έξι [6] και περιμετρικά με τους αριθμούς 18-19-20-21-18 στο από 11-5-1987
τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού Γιάννη Τσιακμάκη, το οποίο
προσαρτάται στο με αριθμό 19720/1987 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθήνας Σωτηρίου Πέτρου
Δραγωνέα και σύμφωνα με αυτό συνορεύει : Βόρεια  σε πλευρά 20-21 μήκους μέτρων δέκα
τριών και 0,80 [ 13,80] με την με αριθμό πέντε [5] ιδιοκτησία,  νότια σε πλευρά 18-19 μήκους
μέτρων δέκα τριών και 0,50 [ 13,50] με την με αριθμό επτά [7] ιδιοκτησία, ανατολικά σε
πλευρά  18-21 μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,80 [ 15,80] εν μέρει με ιδιοκτησία Μπισίνα και
εν μέρει με την  με αριθμό επτά [7] ιδιοκτησία και δυτικά σε πλευρά  19-20 μήκους μέτρων
δέκα πέντε και 0,80 [ 15,80] με κοινόχρηστη δίοδο προσπελάσεως, σήμερα οδό Εδέσσης και
β] με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Θ-Ι-Κ-Λ-Θ στο ως άνω προσαρτώμενο στο παρόν από
20-11-12 τοπογραφικό  διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κώστα Μαρουφίδη και σύμφωνα
με αυτό  συνορεύει : ΔΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο πλευράς Θ-Ι μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,80 [
15,80] με κοινόχρηστη δίοδο προσπελάσεως [ σήμερα οδό  Εδέσσης], ΝΟΤΙΑ  σε πλευρά  Ι-Κ
μήκους μέτρων δέκα τριών και 0,50 [ 13,50] με την με αριθμό επτά [7] ιδιοκτησία αγνώστου,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ  σε πλευρά Κ-Λ μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,80 [ 15,80] με ιδιοκτησία
Μπισίνα και ιδιοκτησία  αγνώστων και ΒΟΡΕΙΑ  σε πλευρά Λ-Θ μήκους μέτρων δέκα τριών και
0,80 [ 13,80] με την με αριθμό πέντε [5] ιδιοκτησία αγνώστου.   Η οικοδομή του πρώτου  [Α]
ορόφου επί πιλοτής και υπόγειο έχει ανεγερθεί στο με αριθμό ΕΞΗ [6] τμήμα του όλου
οικοπέδου, έχει είσοδο από κοινόχρηστη δίοδο προσπελάσεως [ σήμερα οδό ονομαζόμενη
Εδέσσης],  εμφαίνεται το μεν υπόγειο στο από Αυγούστου 1987 σχεδιάγραμμα κάτοψης
υπογείου του πολιτικού μηχανικού Γιάννη Τσιακμάκη, ο δε  πρώτος [ Α] πάνω από το ισόγειο
όροφος  εμφαίνεται  στο από Αυγούστου 1987 σχεδιάγραμμα κάτοψης πρώτου [Α] ορόφου
του πολιτικού μηχανικού Γιάννη Τσιακμάκη, τα οποία είναι θεωρημένα από το Πολεοδομικό
Γραφείο Αχαρνών και αφού υπογράφτηκαν από τις εμφανισθείσες  και εμένα την
συμβολαιογράφο, προσαρτώνται στο παρόν.  Το υπόγειο περιλαμβάνει μία αποθήκη και το
κλιμακοστάσιο και έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά  είκοσι επτά [27,00] και όγκο
μέτρα κυβικά εβδομήντα πέντε και 0,63 [ 75,63] και ο πρώτος  [ Α] όροφος περιλαμβάνει μία
κατοικία, αποτελούμενη από σαλόνι, χώλλ, κουζίνα, τρία [3] υπνοδωμάτια, λουτρό και wc ,
έχει επιφάνεια μετά των κοινοχρήστων χώρων εκατόν σαράντα εννέα και 0,18 [ 149,18] και
όγκο μέτρα κυβικά τετρακόσια ενενήντα πέντε  και 0,27 [ 495,27].  Κατά τον τίτλο κτήσης τα
ανωτέρω εκατόν είκοσι χιλιοστά [ 120/000] εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου αντιστοιχούν
σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα εννιά και 0,88 [ 259,88 ] εξ αδιαιρέτου, από τα οποία
μέτρα τετραγωνικά διακόσια δέκα πέντε και 0,60 [ 215,60] αντιστοιχούν στο ιδιόχρηστο
υπ΄αριθμόν ΕΞΗ  [6]  τμήμα και  μέτρα τετραγωνικά σαράντα   τέσσερα   και     0,28 [ 44,28]
εξ αδιαιρέτου αντιστοιχούν στην κοινόχρηστη δίοδο προσπελάσεως, η οποία σήμερα αποτελεί
την οδό Εδέσσης, στην οποία έχει πρόσωπο και η ως άνω περιγραφόμενη ιδιοκτησία. Η
αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν < παρέχουσα> Καλυψώ  Λάσκαρη του Κω/νου αγόρασε



την ως άνω αυτοτελή και ανεξάρτητη, διακεκριμένη  ιδιοκτησία ως ποσοστό οικοπέδου [
120/οοο] εξ αδιαιρέτου με το δικαίωμα να ανεγείρει οικοδομή επί του ανωτέρω υπ΄αριθμόν
έξι  [ 6 ] τμήματος του όλου οικοπέδου, από τους α] Σωτήριο Κυριάκου Κοράλλη και  β]
Ευφροσύνη σύζυγο Σωτηρίου Κοράλλη, το γένος Γεωργίου Νεονάκη, με το υπ΄αριθμ.
20133/19-11-1987 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών  Σωτηρίου Πέτρου
Δραγωνέα, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κειου Αχαρνών στον τόμο
536 και αύξ. αριθμ. 244 και τα κτίσματα τα ανήγειρε με δικές της δαπάνες, ευθύνη και
επιμέλεια με βάση την με αριθμό 609/23-9-1987 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Αττικής-
Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής – Πολεοδομίας Αχαρνών…… Η αξία  της πλήρους
κυριότητος του παραπάνω ακινήτου, για τον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου, των
τελών και δικαιωμάτων, καθορίσθηκε σε εκατόν έξι χιλιάδες δύο ευρώ και οκτώ λεπτά [
106.002,08].  Αξία της γονικής παροχής προς το κάθε παιδί  53.001,04 ευρώ……. όπως
δήλωσαν οι συμβαλλόμενες  υπεύθυνα κατά τον Ν. 1599/1986 μόνιμη κατοικία τους είναι
αυτή που δήλωσαν και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος……..>, με  σκοπό  να  μην
καταστεί δυνατή η ικανοποίηση  της  αξίωσης του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος από το
περιουσιακό αυτό στοιχείο.  Να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να επαναφέρουν τα πράγματα εις
την προτέραν αυτών κατάσταση. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησομένη
απόφαση .>.

Να παραστούν κατά την ορισθησομένη δικάσιμο ή την τυχόν μετ΄αναβολή τοιαύτη
προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, καταθέτοντας
προς τούτο έγγραφα και  υπομνήματα.

Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ


