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Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 93/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση άσκησης ή μη ενώπιον του Αρείου
Πάγου αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά
Μ.Λιόση κλπ. ως και κατά της αριθ. 4002/12
απόφασης Εφετείου Αθηνών (υπόθεση
κυριότητας οικοπέδου στο Ο.Τ. 248 κτηματικής
περιφέρειας Δ.Φ.Χ.)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 29 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 8044/9/24-4-2015
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) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Αντωνόπουλος
Δημήτριος και 7)  Αράπογλου Γεώργιος μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γαβριηλίδης Γαβριήλ  2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος.

 Ο κ.Μ.Λάλος Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ..

 Το 6ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε τελευταίο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ

κατά τα λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα

θέματα στην Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6763/9-4-2015 εισήγηση της Νομ.
Συμβούλου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος:

Προς
Τον κ. Δήμαρχο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος

Ως γνωστόν, η Μαργαρίτα Λιόση μετά του Νικολάου Λιόση  ήσκησαν
κατά του Δήμου Ν. Φιλ/φειας  κλπ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών την από 31-8-90 [υπ΄αριθμ. καταθ.8101/90] αγωγή τους, με την
οποία ητήσαντο  < να αναγνωρισθούν ως δήθεν συγκύριοι κατά το ½ εξ
αδιαιρέτου ο καθένας ενός οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 1.174 τμ. κειμένου
στην θέση  <Δερβισαγού ή Ταμτάς > της κτηματικής περιφέρειας πρώην



Δήμου Αθηναίων και ήδη Δήμου Ν.Φιλαδελφείας Αττικής εντός του ΟΤ 248
εμφαινόμενου υπό τα στοιχεία  ΑΒΓΔΕΖΔΑ  στο από μηνός Απριλίου 1948
τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτ. υπομηχανικού Γεωργίου Μπουρίτσα που
έχει προσαρτηθεί στην υπ΄αριθμ. 1281/88 πράξη της Συμ/φου Αθηνών  Αμ.
Θεοδωρικάκου, συνορευομένου βόρεια επί πλευράς  Α-Β   μέτρων 14 με
ιδιοκτησία πρώην Ν.Νερούτσου και ήδη αγνώστου, νότια επί πλευράς  Ζ-Ε
μέτρων 22 με ιδιοκτησία πρώην Χρ.Λιόση και ήδη  ΕΚΟ  Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων, δυτικά επί πλευράς Α-Δ-Ζ μέτρων 66 με ιδιοκτησία πρώην
Οικονόμου και ήδη Λεωφόρο Αθηνών-Λαμίας και ανατολικά με Κηφισσό
ποταμό…>.

Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η  υπ΄αριθμ.
1197/91 πράξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διατάξασα τα εν αυτή.

Μετά την διεξαγωγή των δια της ως άνω υπ΄αριθμ. 1197/91 πράξεως
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  διαταχθεισών αποδείξεων,
συνταγείσης της υπ΄αριθμ. 1822/91 εισηγητικής εκθέσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, εν συνεχεία της από 8-6-99 [υπ΄αριθμ. καταθ.
40881/1607/99] κλήσεως των εναγόντων, ήλθε προς περαιτέρω συζήτησιν
ενώπιον του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών η άνω από 31-8-90
[υπ΄αριθμ. καταθ. 8101/3-9-90] αγωγή των εναγόντων κατ΄εμού κλπ., εφ΄ης
συζητήσεως γενομένης εξεδόθη η υπ΄αριθμ.1975/2000 προδικαστική
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διατάξασα την προσκόμιση
των εις αυτήν αναφερομένων νομιμοποιητικών εγγράφων .

Εν συνεχεία της από 27-4-2000 [υπ΄αριθμ. καταθ. 49142/1505/2-5-00]
κλήσεως της Μαργαρίτας Λιόση κατ΄εμού κλπ. ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ήλθε προς περαιτέρω συζήτησιν ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η άνω από 31-8-90 [ αρ. καταθ. 8101/90]
αγωγή της αντιδίκου κατ΄εμού κλπ., εφ΄ης συζητήσεως γενομένης εξεδόθη η
υπ΄αριθμ. 6635/2001 προδικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, δι΄ης διετάχθη η διενέργεια  νέας πραγματογνωμοσύνης , διωρίσθη
δε ως πραγματογνώμων ο κ. Κων/νος Λαδάς του Ευαγγέλου,  αγρονόμος –
τοπογράφος μηχανικός, ο οποίος αφού λάβει γνώση των εγγράφων της
δικογραφίας και προβεί σε επιτόπια θεώρηση του επιδίκου ακινήτου και
επιτόπια εφαρμογή των τίτλων των εναγόντων και του τρίτου εναγομένου στο
έδαφος, θα  γνωμοδοτήσει με έγγραφη ητιολογημένη έκθεση του που θα
καταθέσει στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία 40
ημερών από την όρκιση του, για τα εξής ζητήματα : 1] ποία είναι τα ακριβή
όρια, οι πλευρικές διαστάσεις και η θέση του επιδίκου ακινήτου 2]εάν το
επίδικο ακίνητο περιλαμβάνεται εν όλω ή εν μέρει στους τίτλους που
επικαλείται και προσκομίζει ο τρίτος εναγόμενος 3] εάν το επίδικο προήλθε ή
όχι [ και γιατί]  από την μετατόπιση της κοίτης του Κηφισσού ποταμού κατά
την κατασκευή της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας και 4] από ποία
ακριβώς παραστατικά στοιχεία [ σχεδιαγράμματα, συμβόλαια,
αεροφωτογραφίες κλπ.] καταλήγει στο συμπέρασμα του .

Ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας προς ενημέρωση  άλλως προς διευκόλυνση του
διορισθέντος ως άνω πραγματογνώμονος κ. Κων/νου  Λαδά υπέβαλε προς
αυτόν το υπ΄αριθμ. πρωτ. 15157/7-12-01 υπόμνημα του μαζί με όλα τα
αναφερόμενα και μνημονευόμενα εις αυτό έγγραφα .



Μετά την σύνταξη και κατάθεση στην  Γραμματεία του Δικαστηρίου
αυτού υπό του ανωτέρω κατά τα ως άνω διορισθέντος  πραγματογνώμονος κ.
Κων. Λαδά της υπ΄αριθμ. 100/07 εκθέσεως του, η αντίδικος με την από 22-3-
07 [υπ΄αριθμ. καταθ. 70255/779/23-3-07] κλήση της ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών έφερε και αυθις προς περαιτέρω συζήτηση ενώπιον
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την ως άνω από 31-8-90 [υπ΄αριθμ.
καταθ. 8101/90] αγωγή της κατ΄εμού κλπ., εφ΄ης συζητήσεως γενομένης
εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 4195/08 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών [ τακτική διαδικασία], με την οποία και για τους λόγους που
αναφέρονται εις αυτήν απερρίφθη η  άνω αγωγή  της Μαργαρίτας Λιόση
κλπ.

Κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 4195/08 αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών  α] η Μαργαρίτα Λιόση ήσκησε ενώπιον  του Εφετείου
Αθηνών την από 20-11-08 υπ΄αριθμ. καταθ. 10876/24-11-08 και ΒΑΒ
1994/24-11-08]  έφεση  κατά του Δήμου Ν. Φλ/φειας  κλπ. και κατά της ως
άνω υπ΄αριθμ. 4195/08 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [
τακτική διαδικασία] β] ο Δήμος  Ν .Φιλ/φειας ήσκησε ενώπιον  του  Εφετείου
Αθηνών την     από 13- 3- 09 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 2654/17-3-09 και ΒΑΒ
414/17-3-09] έφεση  κατά των αντιδίκων  και κατά της υπ΄αριθμ. 4195/08
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ τακτική διαδικασία] κατά
το μέρος που απέρριψε την  ένσταση ιδίας κυριότητος αυτού και γ] ο
Αριστείδης Εγγλέζος ήσκησε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την  η από 16-3-
09 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 2671/17-3-09] έφεση κατά της Μαργ. Λιόση και κατά της
αυτής ως άνω υπ΄αριθμ. 4195/08 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών [ τακτική διαδικασία].

Συζητήσεως γενομένης επί των ως άνω αντιθέτων εφέσεων και μετά
συνεκδίκαση αυτών , εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 45/10 προδικαστική απόφαση
του Εφετείου Αθηνών [τμ. 8ον], με την οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής
αποφάσεως για την ουσία των άνω εφέσεων, διετάχθησαν συμπληρωματικές
αποδείξεις και συγκεκριμένα η διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης,
διωρίσθη πραγματογνώμων ο κ. Δημήτριος Στασινός, αγρονόμος-
τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ, ο οποίος  αφού δώσει τον όρκο του
πραγματογνώμονα  και αφού λάβει υπόψη του τους ισχυρισμούς των
διαδίκων και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας καθώς  και τα έγγραφα που θα
του προσκομίσουν οι διάδικοι και κάθε χρήσιμη  για την διεξαγωγή της
πραγματογνωμοσύνης διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορία από
τρίτους και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιμο και προβεί σε
επιτόπια έρευνα και εφαρμογή των οικείων τίτλων και σχεδιαγραμμάτων,
αποφανθεί με αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση του που θα συνοδεύεται
από κατατοπιστικό και αναλυτικό σχεδιάγραμμα  1] για το αν το επίδικο
ακίνητο περιλαμβάνεται, ολικά ή κατά ένα μέρος, μέσα στα όρια του ακινήτου
που περιγράφεται στους επικαλούμενους τίτλους κυριότητας των εναγόντων ή
εκείνου που περιγράφεται στους τίτλους κυριότητας που επικαλείται ο τρίτος
εναγόμενος και 2] για το αν το επίδικο ακίνητο προήλθε ή όχι [και γιατί] από
την  μετατόπιση της κοίτης του Κηφισού ποταμού κατά την κατασκευή της
νέας Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις
επισημάνσεις που μνημονεύονται στο σκεπτικό της παρούσας, αναφορικά με
τις  προηγούμενες δύο πραγματογνωμοσύνες .



Τέλος με την υπ΄αριθμ. 24/10 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
[διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων] διετάχθη η   αντικατάσταση του
διορισθέντος με την υπ΄αρ. 45/10 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ως άνω
πραγματογνώμονος κ.Δημητρίου Στασινού   και ωρίσθη νέος
πραγματογνώμων ο κ. Γεράσιμος Αποστολάτος του Νικολάου, Αγρονόμος-
τοπογράφος μηχανικός , κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αγ. Φιλοθέης 29 τηλ. 210-
6825905 και κιν. 6932360639., προς τον οποίο ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας, μετά την
κατά νόμον όρκιση του ως άνω πραγματογνώμονος  και τον διορισμό ως
τεχνικού συμβούλου του, του κ. Ευστρατίου Παγωτέλη, πολιτ. Μηχανικού,
κατέθεσε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 13436/17-11-10 υπόμνημα του ως και όλα τα εις
αυτό αναφερόμενα  και μνημονευόμενα έγγραφα .

Μετά την σύνταξη και κατάθεση την 12-5-11 στην  Γραμματεία του
Δικαστηρίου αυτού υπό του ανωτέρω κατά τα ως άνω διορισθέντος
πραγματογνώμονος κ. Γερ. Αποστολάτου της υπ΄αριθμ. 96/10 εκθέσεως του,
η αντίδικος με την από 10-5-11 [υπ΄αριθμ. καταθ. 313/10-5-11] κλήση της
ενώπιον του Εφετείου  Αθηνών έφερε και αυθις προς περαιτέρω συζήτηση
ενώπιον του Εφετείου  Αθηνών τις ως άνω συνεκδικασθείσες εφέσεις  και
συγκεκριμένα α] την  από 13- 3- 09 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 2654/17-3-09 και ΒΑΒ
414/17-3-09] έφεση του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας [ άρθρ. 1 και 283
του Ν. 3852/10], κατά των αντιδίκων  και κατά της υπ΄αριθμ. 4195/08
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ τακτική διαδικασία], β]
την από 20-10-08 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 10876/24-11-08 και ΒΑΒ  1994/24-11-
08]  έφεση της Μαργ. Λιόση κατ΄εμού κλπ. και κατά της αυτής ως άνω
υπ΄αριθμ. 4195/08 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [
τακτική διαδικασία] και γ] την από 16-3-09 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 2671/17-3-09]
έφεση του Αριστ. Εγγλέζου κατά της Μαργ. Λιόση και κατά της αυτής ως άνω
υπ΄αριθμ. 4195/08 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [
τακτική διαδικασία], μετά την συνεκδίκαση των οποίων εξεδόθη η ανωτέρω
υπ΄αριθμ. 45/10 προδικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών [ τμ. 8ον] .

Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει εν προκειμένω να τονισθεί ότι εκ  του
περιεχομένου της υπ΄αριθμ. 96/10 εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης  του
διορισθέντος δυνάμει της υπ΄αριθμ. 45/10 προδικαστικής αποφάσεως του
Εφετείου Αθηνών [ τμ. 8ον] πραγματογνώμονος κ. Γερ. Αποστολάτου [ η
οποία σημειωτέον κατετέθη την 12-5-2011 στην Γραμματεία του
Δικαστηρίου], προκύπτει ρητώς, σαφώς και κατηγορηματικώς ότι ο επίδικος
χώρος ήτο και είναι κοινόχρηστος δημοτικός χώρος που ανήκει κατά πλήρη
κυριότητα , νομή και κατοχή στον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας και ήδη στον Δήμο
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και ότι οι αντίδικοι ουδεμία σχέση είχαν ποτε ούτε
έχουν με το  επίδικο.

Ειδικώτερα προκύπτει ρητώς και κατηγορηματικώς ότι  : <….. Ο
υπογεγραμμένος Γερ. Νικ. Αποστολάτος…… εξετάζοντας τα τεχνικά στοιχεία
των ισχυρισμών των διαδίκων διαπιστώνεται ότι η ενάγουσα διεκδικεί με την
από 31-8-90 αγωγή της να αναγνωρισθεί κυρία οικοπέδου, πρώην αγρού,
εκτάσεως 1.174 τμ. κειμένου στην θέση  Δερβισαγού ή Ταμτάς  της
κτηματικής περιφέρειας πρώην Δήμου Αθηναίων και ήδη Δήμου
Ν.Φιλαδελφείας εντός του ΟΤ 248 Α  εμφαινόμενου με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΔΑ
στο από Απριλίου 1948 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού
Γεωργίου Μπουρίτσα……. Επειδή το ακίνητο δεν έχει αποτυπωθεί στο από



Απριλίου 1948 τοπογραφικό διάγραμμα δεν συσχετίζεται με την κατάσταση
του εδάφους όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ……. Από την ανάγνωση των
περιγραφών των ακινήτων, που γίνεται στους τίτλους ιδιοκτησίας αφενός  της
ενάγουσας και αφετέρου του  τρίτου εναγομένου και κυρίως σε εκείνους των
δικαιοπαρόχων τους, διαπιστώνεται ότι διαφέρουν σημαντικά τα στοιχεία
περιγραφής [θέση, όρια]  ,ενώ οι διάδικοι υποστηρίζουν ότι τα ακίνητα αυτά
αφορούν στην επίδικη  οικοπεδική έκταση που βρίσκεται στο ΟΤ 248 Α του
Δήμου Ν.Φιλ/φειας….>[ σελ. 6] .

Όπως ισχυρίζεται ο ανωτέρω πραγματογνώμων κ. Γερ. Αποστολάτος
στην ως άνω υπ΄αριθμ. 96/10 έκθεση του. <…… Από την μελέτη του
συμβολαίου 34443/21-12-1887 διαπιστώνεται ότι α] η έκταση περιγράφεται
ως αγρός β] το συμβόλαιο δεν συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα
ώστε να προσδιορίζεται  το γεωμετρικό του σχήμα  γ] ο αγρός  περιγράφεται
με τη θέση,τα όρια  και  το εμβαδόν, χωρίς τις πλευρικές του διαστάσεις και δ]
ο αγρός συνόρευε ανατολικά με Κηφισό ποταμό και επομένως βρισκόταν
στην δυτική πλευρά του ποταμού ……..Από την μελέτη της διαθήκης 4152/23-
10-53 διαπιστώνεται ότι η Μαργαρίτα χήρα Νικολάου Λιόση κατέλιπε στους
εγγονούς της  Μαργαρίτα και Νικόλαο Δημητρίου Λιόση περιουσία, η οποία
δεν περιγράφεται αναλυτικά, όπως εκείνες που κατέλιπε  στους
υπόλοιπους κληρονόμους ….. Από την μελέτη της πράξης 1281/16-5-88
διαπιστώνεται ότι α] η έκταση περιγράφεται ως αγροτεμάχιο, αν και  η
περιοχή είχε ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως Ν.Φιλ/φειας με το από 8-6-1970 βδ[
ΦΕΚ 127/Δ/29-6-1970]  β] το συμβόλαιο συνοδεύεται από το από Απριλίου
1948 τοπογραφικό διάγραμμα  Γ. Μπουρίτσα…και γ] το αγροτεμάχιο
περιγράφεται  με τη θέση [ νέο τοπωνύμιο],τα όρια…..[ σελ. 25 -25]
Συμπερασματικά από τη  μελέτη των τίτλων που επικαλείται η ενάγουσα….για
το επίδικο οικόπεδο, διαπιστώνεται ότι : < ….1.- στο συμβόλαιο 34443/21-12-
1887 περιγράφεται ο αγρός ενός στρέμματος που αγόρασε ο Νικόλαος Χρ.
Λιόσης β] το συμβόλαιο  δεν συνοδεύεται από διάγραμμα, ώστε να
προσδιορίζεται το γεωμετρικό  σχήμα  του αγρού γ] ο αγρός περιγράφεται με
την θέση, τα όρια  και  το εμβαδόν χωρίς τις πλευρικές του διαστάσεις και δ]  ο
αγρός συνόρευε ανατολικά με Κηφισό ποταμό και επομένως βρισκόταν στην
δυτική πλευρά του ποταμού 2.- με την διαθήκη 4152/23-10-53 η διαθέτις
Μαργαρίτα χήρα Νικολάου Λιόση εγκατέστησε κληρονόμους της, εκτός των
άλλων, τους εγγονούς της Μαργαρίτα και Νικόλαο Λιόση, χωρίς όμως να
περιγράφει επακριβώς την ακίνητη ή κινητή περιουσία που περιέρχεται
εις αυτούς……….[σελ. 29].

Περαιτέρω ο άνω πραγματογνώμων ισχυρίζεται ότι <….…. Από τα
στοιχεία που προσεκόμισε ο τρίτος εναγόμενος Αρ. Εγγλέζος προκύπτει ότι
…… 1.- στις συμβολαιογραφικές πράξεις 18978/1902, 42422/1922  τα
ακίνητα περιγράφονται  α] ως αγροτικά β] τα συμβόλαια δεν συνοδεύονται
από διάγραμμα , ώστε να προσδιορίζονται τα γεωμετρικά σχήματα των
ακινήτων γ] τα ακίνητα περιγράφονται…. χωρίς τις πλευρικές τους διαστάσεις
και δ] ως όρια αναφέρονται…. , με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
εφαρμογή των ακινήτων  αυτών στο έδαφος. 2.- Στην από 18-11-1916
διαθήκη του Γεωργίου Δ. Καρυτινού δεν περιγράφονται αναλυτικά τα ακίνητα
που κληροδότησε στον γιό του Αγι Καρυτινό….4.- στο συμβόλαιο 397/1926 το
ακίνητο περιγράφεται ως αγρός…… χωρίς τις πλευρικές διαστάσεις …..>[σελ.
42].



Και καταλήγει ο κ. πραγματογνώμων :<………….  Γνωμοδοτώ ότι από
την επίδικη οικοπεδική  έκταση, εμβαδού 946,03 που προσδιορίζεται  στο
έδαφος με τα στοιχεία  Α1-4-Α2-Α3-5-Α4-106-Α5-79 – Α1 στο διάγραμμα 17
και στο σχέδιο 5 και αποτελείται από το βόρειο τμήμα με  στοιχεία 4- Α2- Α3-
5-4 , εμβαδού 226,39 τμ. και το νότιο τμήμα με στοιχεία  4-5-Α4-106-Α5-79-
Α1-4 , εμβαδού 719,64 τμ,,  α] το  τμήμα  Α1-4-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11 –Α1
που φαίνεται ως εστιγμένη  περιοχή, εμβαδού 743,20 τμ. προήλθε από την
επιχωμάτωση  της έκτασης  που βρισκόταν σε ορθή  προβολή δυτικά της
δυτικής όχθης και της κοίτης, δηλαδή εκτός των ορίων των όχθεων και της
κοίτης της φυσικής διαδρομής του Κηφισού ποταμού πριν από την
κατασκευή της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και β] το τμήμα Α2-Α3-5-Α4-
106-Α5-79-Α11-Α10-Α9-Α8-Α7-Α6-Α2  με διαγράμμιση, εμβαδού 202,83 τμ.
προήλθε από την επιχωμάτωση της έκτασης που περιλαμβανόταν σε ορθή
προβολή μέσα στα όρια των όχθεων και της κοίτης της φυσικής διαδρομής
του Κηφισού ποταμού πριν από την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αθηνών –
Λαμίας…[ σελ. 86].

Οσον αφορά  την εφαρμογή των  τίτλων ιδιοκτησίας της ενάγουσας
αναφέρει ότι :<…….μέρος της επίδικης έκτασης, χωρίς όμως να την
προσδιορίζει και να την οριοθετεί κατ΄έκταση, εμβαδόν, όρια, πλευρικές
διαστάσεις κλπ, περιλαμβανόταν δήθεν πριν την κατασκευή της Εθνικής
Οδού Αθηνών – Λαμίας στους τίτλους ιδιοκτησίας που επικαλείται η ενάγουσα
!!!!!!!!!!!!![ σελ. 92] και περαιτέρω ότι από την διεξοδική και αναλυτική
διαδικασία   ελέγχου των στοιχείων που επικαλείται η ενάγουσα και  της
συσχέτισης τους με τα αντίστοιχα  της επίδικης οικοπεδικής έκτασης και
λαμβανομένης υπόψη και της ολοκληρωτικής μεταβολής της μορφολογίας και
του ανάγλυφου του εδάφους από την κατασκευή  της Εθνικής Οδού Αθηνών –
Λαμίας και την επιχωμάτωση της έκτασης μεταξύ της ΕΟ  και της φυσικής
διαδρομής του Κηφισού ως και της έκτασης μεταξύ των όχθεων του Κηφισού,
προκύπτει ότι α] ο αγρός που περιγράφεται  στο συμβόλαιο 34443/1887
δεν εφαρμόζεται στο έδαφος β] στην δημόσια διαθήκη 4152/23-10-53 δεν
περιγράφεται ακίνητο κληροδοτούμενο στους ανωτέρω κληρονόμους,
ώστε να εξετασθεί η εφαρμογή του στο έδαφος και γ]   από την επίδικη
οικοπεδική έκταση με στοιχεία  Α1-4-Α2-Α3-5-Α4-106-Α5-79 – Α1 στο
διάγραμμα 17 και στο σχέδιο 5 εμβαδού 946,03 τμ. το τμήμα της με στοιχεία
Α1-4-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α1  που φαίνεται ως εστιγμένη περιοχή,
εμβαδού 743,20 τμ. προβάλλεται ορθά σε μείζονα έκταση, μέρος της οποίας
περιλαμβανόταν πριν από την κατασκευή  της Εθνικής Οδού Αθηνών –
Λαμίας στους τίτλους  που επικαλείται η ενάγουσα, χωρίς όμως να την
προσδιορίζει και να την οριοθετεί κατ΄έκταση, εμβαδόν, όρια, πλευρικές
διαστάσεις κλπ,!!!!! [ σελ.93-94].

Οσον αφορά την εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας του τρίτου
εναγομένου Αρ. Εγγλέζου αναφέρει ότι τα συμβόλαια που επικαλείται αυτός
αποδεικνύονται ανακόλουθα και δεν περιλαμβάνουν τμήμα της  επίδικης
έκτασης ούτε άλλωστε είναι δυνατή η εφαρμογή αυτών επί του εδάφους.

Συζητήσεως γενομένης επί των ως άνω τριών [ 3] εφέσεων και μετά
συνεκδίκαση αυτών εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 4002/12 απόφαση του Εφετείου
Αθηνών [ τμ. 2ον], με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται εις



αυτήν  εκρίθη ότι : < ….Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις κρινόμενες
εφέσεις. Απορρίπτει τις εφέσεις. Επιβάλλει σε κάθε εκκαλούντα τα δικαστικά
έξοδα των εφεσιβλήτων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας που ορίζει στο
ποσό των εξακοσίων [ 600] ευρώ για τον καθένα εφεσίβλητο  …>.

Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει εν προκειμένω να τονισθεί ότι καθ΄α
προκύπτει από το σκεπτικό της ως άνω υπ΄αριθμ. 4002/12  αποφάσεως του
Εφετείου Αθηνών [ τμ. 2ον] , το Δικαστήριο  έκρινε ότι  : <…  Επομένως οι
ενάγοντες δεν απέδειξαν, έχοντες το σχετικό βάρος, τα πραγματικά
περιστατικά της κτήσης κυριότητας του επιδίκου με παράγωγο και πρωτότυπο
τρόπο και η κρινόμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
Τα ίδια κρίνοντας η εκκαλούμενη, έστω και εν μέρει  διαφορετική αιτιολογία, η
οποία πρέπει να αντικατασταθεί κατ΄άρθρο 534 ΚΠολΔ, δεν έσφαλε και
πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάιμοι οι σχετικοί λόγοι της έφεσης
που ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και η έφεση της
ενάγουσας. Ακολούθως πρέπει να απορριφθούν ελλείψει εννόμου
συμφέροντος οι επικουρικές εφέσεις των εκκαλούντων Δήμου Ν.
Φιλ/φειας και Αριστείδη Εγγλέζου [ οι οποίες τελούσαν υπό την αίρεση
ευδοκίμησης της έφεσης της ενάγουσας, όπως ήδη προαναφέρθηκε…>
[ πρβλ. προσαγομένη σε κεκυρ. αντίγραφο]..

Η ανωτέρω υπ΄αριθμ. 4002/12  απόφαση του Εφετείου Αθηνών [ τμ.
2ον] δημοσιεύθηκε  σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο την 20-7-
12 .-

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως , η οποία  σημειωτέον δεν έχει μέχρι
σήμερα  επιδοθεί, προβλέπεται η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του
Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με το άρθρο 564 ΚΠολΔ ορίζεται ότι : < 1.- Εάν ο αναιρεσείων
διαμένει στην Ελλάδα η προθεσμία άσκησης αναιρέσεως είναι 30 ημερών και
αρχίζει από την  επίδοση της  απόφασης…..2.-…. 3.- Εάν η απόφαση δεν
επιδόθηκε, η προθεσμία της αναίρεσης  είναι τρία  χρόνια και αρχίζει  από την
δημοσίευση της απόφασης που περατώνει την δίκη >.

Εν όψει των ανωτέρω  και προς προστασία των δικαιωμάτων του
Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου του Δήμου
Ν.Φιλαδέλφειας παρακαλώ να μου χορηγήσετε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι την 30-6-15 που να με
εξουσιοδοτεί όπως διά λογ/σμό του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως
καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας [ άρθρο 1 και 283 ν.3852/10]
ασκήσω ενώπιον του Αρείου  Πάγου αίτηση αναιρέσεως κατά 1.- της
Μαργαρίτας  Δημ. Λιόση, κατοίκου Π. Ψυχικού, οδός Κοντολέοντος 9, ατομικά
και ως κληρονόμου του αποβιώσαντος την 10-11-99 Νικολάου Δημ. Λιόση 2.-
της εις Ν. Φιλ/φεια  Αττικής  και επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και
Νικ. Κλιμανόγλου εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία <
Κέραμος Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ειδών Υγιεινής >
νομίμως εκπροσωπουμένης και 3.- του Αριστείδη Εγγλέζου του Νικολάου,
κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Κουταϊση 35  και   κατά της υπ΄αριθμ.
4002/12 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών [ τμ. 2ον] και να παρασταθώ κατά
την ορισθησομένη δικάσιμο , καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και
υπομνήματα.



Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 9/2015 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, τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 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

Εξουσιοδοτείται η  Δικηγόρος του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κα
Ζαμπέτα Δρόσου όπως προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας
Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10] και διά λογ/σμό αυτού, ασκήσει
ενώπιον   του Αρείου Πάγου αίτηση αναιρέσεως κατά 1.- της Μαργαρίτας
Δημ. Λιόση, κατοίκου Π. Ψυχικού, οδός Κοντολέοντος 9, ατομικά και ως
κληρονόμου του αποβιώσαντος την 10-11-99 Νικολάου Δημ. Λιόση 2.- της εις
Ν. Φιλ/φεια  Αττικής  και επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και Νικ.
Κλιμανόγλου εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία < Κέραμος
Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ειδών Υγιεινής > νομίμως
εκπροσωπουμένης και 3.- του Αριστείδη Εγγλέζου του Νικολάου, κατοίκου
Νίκαιας Αττικής, οδός Κουταϊση 35  και   κατά της υπ΄αριθμ.  4002/12
αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών [ τμ. 2ον] και να παρασταθεί κατά την
ορισθησομένη δικάσιμο , καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2015
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. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας


