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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΓΗΑΓΔΗΑ»  

 
ΘΔΚΑ: «Αλάθιεζε αξηζ. 42/2018 απφθαζεο Γ.Π.-Ππκβηβαζηηθή επίιπζε 
δηαθνξάο- απεπζείαο πψιεζε εδαθηθήο έθηαζεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά 
πξνζθπξσηέα ζε νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Θ. Ξαιακά ζην Ν.Ρ 67α ηεο 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο ζηελ θαζνξηζζείζα κε ηελ αξηζ. 5903/18 απφθαζε Δθεηείνπ 
Αζελψλ πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο- Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ πξνο  
ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ (ζρεη. ε αξηζ. 4/2019 απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο)» 
 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα πλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
13.2.2019, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 
3554/8-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Πξόζθιεζεο 2/2019) ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Γεσξγίαο Υαξακαξά, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε ύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ δύν Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 67 παξ. 4ηνπ Λ. 3852/2010 («Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : AΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
Ζ Πξόεδξνο : ΓΔΩΟΓΗΑ ΣΑΟΑΚΑΟΑ 
Ζ Γξακκαηέαο :  ΣΟΖΠΡΗΛΑ ΑΛΓΟΔΝ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνπζηάδνληνο 
Γξακκαηέα ηνπ Γ.. Διεπζέξηνπ Πιάηαλνπ). 

 

 
 

   
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

 
ΓΖΚΝΠ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
 

 

   
Αξ. Απόθαζεο: 40/2019 
 
Αξ. Πξσηνθόιινπ: 5638/26-2-2019 

Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 
Ρκήκα πνζηήξημεο  
Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  

 
Γξαθείν Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 
Ραρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Ξιεξνθνξίεο: Πιέζζαο Θσλ/λνο 
Ρει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
             haramarag@yahoo.com 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 
Από ηα Πξαθηηθά ηεο από 13.2.2019 
ηαθηηθήο πλεδξίαζεο Λν. 2/2019 ηνπ Γ.. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΠΛΘΔΠΖ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ 

 
1. ΘΑΙΑΚΠΟΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
3. ΠΑΠΑΙΟΤΘΑ ΔΤΣΤΥΗΑ 
4.ΑΛΣΩΛΑΡΟΠΟΤΙΟ 

ΥΡΖΣΟ-ΔΤΙΟΓΗΟ 
5. ΡΟΘΟΤ ΥΑΡΗΘΙΔΗΑ 
6. ΘΑΙΤΒΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
7. ΓΑΙΑΕΟΤΙΑ ΑΙΗΘΖ 
8. ΥΑΡΑΚΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 
9. ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
10. ΑΛΓΡΔΟΤ ΥΡΖΣΗΛΑ 
11. ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ 
12. ΑΓΓΔΙΖ ΥΡΖΣΟ 
 

13. ΣΑΒΙΑΡΗΓΖ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

14. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ 

15. ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 

16. ΘΟΤΡΔΚΔΛΟ  
      ΙΑΚΠΡΟ 
17. ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΑΛΑΖ 
18. ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 

ΙΤΑΛΓΡΟ 
19. ΣΟΚΠΟΤΙΟΓΙΟΤ 

ΗΩΑΛΛΖ 
20. ΘΟΠΔΙΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 
21. ΑΡΑΠΟΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

22. ΠΙΑΣΑΛΟ ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ 
23. ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 
24. ΘΟΛΣΟ ΑΠΟΣΟΙΟ 
25. ΠΑΠΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ 
26. ΛΣΑΣΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
27. ΓΑΪΣΑΛΑ-ΑΠΟΣΟΙΑΘΖ 

ΔΤΣΤΥΗΑ 
28. ΘΟΤΣΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ 
29. ΑΓΑΓΗΩΣΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ 
30. ΗΩΡΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
31. ΓΘΟΤΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΤΑ 
32. ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ-ΘΑΡΘΑΛΖ 

ΑΛΣΩΛΗΑ 
33. ΠΑΠΑΘΩΣΑ ΒΑΗΙΔΗΟ 
 

 

  

 

  

ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Πιέζζαο Θσλ/λνο, ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 21 παξόληεο 
θαη 12 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ :   ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
 
 
          ΞΑΟΝΛΡΔΠ                                                          ΑΞΝΛΡΔΠ ________ 
    

Θαιακπφθεο  Ησάλλεο                             Αλησλαξφπνπινο  Σξήζηνο - Δπιφγηνο 

Αλαληάδεο  Ληθφιανο                                Οφθνπ Σαξίθιεηα            

Ξαπαινπθά  Δπηπρία                                ΓεσξγακιήοΙχζζαλδξνο 

Θαιχβεο  Γεψξγηνο                                   Αξάπνγινπ  Γεψξγηνο 

Γαιαδνχια  Αιίθε                                      Ξιάηαλνο  Διεπζέξηνο 

Σαξακαξά  Γεσξγία                                  Ξαπαληθνιάνπ  Ληθφιανο 
Καλσιεδάθεο  Θεφδσξνο                        Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο  
Αλδξένπ  Σξεζηίλα                                    Γατηαλά-Απνζηνιάθε  Δπηπρία   
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο                            Θνπηζάθεο  Κηραήι 
Αγγειήο Σξήζηνο                                      Αγαγηψηνπ  Βαζηιηθή                                                                                

Ραβιαξίδεο Ξαλαγηψηεο                          Πηψξεο  Ληθφιανο 

Θάπνπα-Ρξηαληαθχιινπ Θσλζηαληίλα   Αλαγλψζηνπ – Θαξθάλε  Αλησλία 

Σαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Ρνκπνχινγινπ Ησάλλεο  

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θφληνο  Απφζηνινο  

Γθνχκα  Γαλάε-Δχα 

Ξαπαθψζηαο  Βαζίιεηνο  
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εκεηώλεηαη όηη από ηελ πλεδξίαζε ήηαλ απνχζα ε Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, ελώ ήηαλ παξψλ ν 

Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο θ. Γεψξγηνο 

Θαηεξίλεο. 

 

 Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ην 21ν ζέκα ηεο 

Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε εκβόιηκα κεηαμύ ηνπ 15νπ θαη 16νπ ζέκαηνο 

απηήο, ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο πλεδξίαζεο. 

 

Ξξνζειεχζεηο-Απνρσξήζεηο : 

 

 Ο θ. Η.Σνκπνύινγινπ απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Γ.Θαιύβεο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ 

ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Ι.Θνπξεκέλνο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Β.Παπαθώζηαο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 21νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Θ.Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ θαη ν θ. Γ.Θαληαξέιεο απνρώξεζαλ από ηε 

πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ 

ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 
Απνπζίεο :  

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Υ.Δ.Αλησλαξόπνπινο, Υ.Ρόθνπ, Θ.Ληάηζεο θαη Κ.Θνπηζάθεο 

απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ... 

 

Ζ θ. Πξόεδξνο, παξόληνο ηνπ θ.  Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην 

21ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
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Οη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ. 

 

21ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ζ θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην 21ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 3458/6-2-2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Λνκηθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην ώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:  
 
Θύξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, 
 
 

           Θέκα: 1.- Ππκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο - απ΄επζείαο 
πψιεζε εδαθηθήο έθηαζεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά πξνζθπξσηέα ζε 
νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Θ. Ξαιακά ζην Ν.Ρ 67α ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λέαο 
Σαιθεδφλαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο ηδηνθηεζίαο 
Ληθνιάνπ Θαιύβα κεηά ηελ αξηζκ. 42/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε 
νπνία δένλ όπσο αλαθιεζεί, ηελ αξηζκ. 5908/2018 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο 
Δθεηείνπ Αζελώλ πνπ πξνζδηόξηζε ηελ πξνζσξηλή ηηκήο κνλάδαο θαη κεηά ηελ αξηζκ. 
4/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία αλεθιήζε ε πξνεγνπκέλε 
374/2018 απόθαζή ηεο θαη έγηλε απνδεθηή ε θαζνξηζζείζα πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο 
ησλ 150 επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαη απεθαζίζζεε κε άζθεζε – θαηάζεζε εθ 
κέξνπο ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ αίηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο, 
θξίλνληαο ηελ θαζνξηζζείζα από ην αλσηέξσ δηθαζηήξην πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο σο 
ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν. 2.-   Δμνπζηνδφηεζε θ. Γεκάξρνπ πξνο  ππνγξαθή 
ζπκβνιαίνπ. 

 
 
Αμηφηηκε θ. Γήκαξρε & θα Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΓΛΦ-

ΛΣ, 
 ελφςεη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο - 

απ΄επζείαο πώιεζεο εδαθηθήο έθηαζεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά πξνζθπξσηέα ζε 
νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Θ. Παιακά ζην Ο.Σ 67α ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο 
Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. 
Ληθνιάνπ Θαιύβα,  κεηά ηελ αξηζκ. 42/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
πνπ πξέπεη λα αλαθιεζεί θαη επηθαηξνπνηεζεί κε λεσηέξα, ηελ αξηζκ. 5903/2018 
απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ πνπ πξνζδηόξηζε ηελ πξνζσξηλή ηηκήο κνλάδαο θαη 
κεηά ηελ αξηζκ. 4/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία αλεθιήζε 
ε πξνεγνπκέλε 374/2018 απόθαζή ηεο θαη έγηλε απνδεθηή ε θαζνξηζζείζα 
πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο ησλ 150 επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαη απεθαζίζζε ε κε 
άζθεζε – θαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ αίηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό νξηζηηθήο 
ηηκήο κνλάδαο, θξίλνληαο ηελ θαζνξηζζείζα από ην αλσηέξσ δηθαζηήξην πξνζσξηλή 
ηηκή κνλάδαο σο ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν.- Θαη 2.-   Δμνπζηνδόηεζεο θ. Γεκάξρνπ 
πξνο  ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ ζαο ζέησ ππφςε ηα εμήο, ήηνη: 

 

ΑΔΑ: ΩΙΛΕ46ΜΩ0Ι-4Σ0



 5 

ΗΠΡΝΟΗΘΝ 

Από ηα ζηνηρεία ησλ  αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ, πξνθύπηνπλ ηα θάησζη: 

Πξνϋπαξρνύζεο ηεο ππ΄αξηζκ. 30860/18.11.1997 απόθαζεο ηνπ Λνκάξρε 

Αζελώλ (ΦΔΘ 1064/Γ/10.12.1997) << πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Γήκνπ Λ. Υαιθεδόλαο Αηηηθήο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό 

πεδνδξόκσλ>>εμεδόζε ε ππ΄αξηζκ. Ξξση. 165/03.05.2017 Ξξάμε 

Ξξνζθχξσζεο θαη Αλαινγηζκνχ 1/2017 ηνπ Ρκήκαηνο πεξεζηψλ Γφκεζεο 

ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδφλαο , ε 

νπνία ζε ζπλέρεηα  ηεο κε αξηζκ. Πξση. 01/02.01.2017 αίηεζεο ηνπ Ληθνιάνπ 

Θαιύβα θπξψζεθε κε ηελ αξηζκ. Ξξση. 171928/14.09.2017 απφθαζε 

ηεοΞεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν καο. Κε ηελ 

αλσηε΄ξσ ππ’ αξηζκ. 1/2017 πξάμε πξνζθχξσζεο & αλαινγηζκνχ ηεο 

Γ/λζεο Ρ. ΓΛΦ_ΛΣ (πεξεζία Γφκεζεο)νξίδεηαη φηηε ηδηνθηεζία (01) ηνπ 

θ. Ληθνιάνπ Θαιχβα πξέπεη λα απνδεκηώζεη ιόγσ πξνζθύξσζεο  (κεηαμύ ησλ 

άιισλ ): 

<<1.2. Σν Γήκν Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο γηα ηελ έθηαζε (4-5-6-7-18-4) 

εκβαδνχ 65,84 η.κ. -Θαη 

…………………………………………………………………………. 

Ζ ηδηνθηεζία (03) ηνπ θ. Ληθνιάνπ Θαιχβα πξέπεη λα απνδεκηώζεη ιόγσ 

πξνζθύξσζεο  (κεηαμύ ησλ άιισλ ): 

3.2. Σν Γήκν Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο γηα ηελ έθηαζε (9-20-17-8-9) εκβαδνχ 

1,59 η.κ. >>. 

Πεκεηνχηαη εδψ πσο κε ηελ ίδηα πξάμε πξνζθπξψζεσο θαη αλαινγηζκνχ  

ππ’ αξηζκ. 1/2017 νξίδεηαη φηη ν θ. Ληθφιανο Θαιχβαο πξέπεη λα 

απνδεκηψζεη ιφγσ πξνζθχξσζεο, κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην (Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο πεξεζίαο Αηηηθήο) γηα ηηο 

αλαθεξφκελεο εθηάζεηο εκβαδνχ 204,60 η.κ θαη 4,70 η.κ.  

Κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. (Γ.ΛΦ.ΛΣ) 28373/2017 αίηεζή ηνπεληόο ηνπ 

έηνπο πξνο ηνλ Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδόλαο θαη κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηή 

έγγξαθα ν αλσηέξσ Ληθφιανο Θαιχβαο, θάηνηθνο  Ζιηνύπνιεο, νδόο Πακίζνπ 39  

δεηνχζε< όπσο γίλνπλ νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζύγθιηζεο ηεο επηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο αθηλήηνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ησλ πξνζθπξνπκέλσλ 

ηκεκάησλ >δειψλνληαο επίζεο κε απηή ηνπ ηελ αίηεζε φηη είλαη δηαηεζεηκέλνο 

λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Δπηηξνπή γηα ηελ 
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απνδεκίσζε ζηνλ Γήκν ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

1/2017 πξάμε πξνζθχξσζεο θαη αλαινγηζκνχ ηεο ΓΝΚ ΓΛΦ-ΛΣ, αθνύ 

βέβαηα ιάβεη ππόςε ηεο ε Δπηηξνπή θαη ηηο εθζέζεηο ησλ δχν εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθηηκεηψλ πνπ επηζπλάπηεη. 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππνβιεζείζα σο άλσ αίηεζε ηνπ Λ. Θαιύβα θαη ηα 

ζπλεκκέλα απηήο έγγξαθα δελ πξνζθνκίδεηαη  βεβαίσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο [ 

Γελ. Γ/λζε Πνηόηεηαο Εσήο, Γ/λζε Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ, ηκ. Πνιενδνκ. Θεκάησλ] 

πξνο  ηνλ θ. Ληθόιαν Θαιύβα θαη θνηλνπνίεζε : 1.- Γήκν Λ. Φ-Λ.Υ , Γ/λζε  

Τπεξεζίαο Γόκεζεο   θαη .- Γήκν   Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Υαιθεδόλαο [ Σερληθέο 

Τπεξεζίεο],  πεξί ηνπ όηη < ….   α] Γελ έρνπλ ππνβιεζεί  πξνζθπγέο ελώπηνλ ηεο  

Απνθεληξσκέλεο  Γηνίθεζεο θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 

β] δελ εθθξεκεί ζηελ Τπεξεζία καο νπνηαδήπνηε άιιε πξνζθπγή ή αίηεζε ζεξαπείαο 

θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ώζηε λα ζεσξείηαη . ε αλσηέξσ ε ππ΄αξηζκ. Πξση. 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 171928/14.09.2017 απόθαζε  θύξσζεο ηεο αξηζκ. 1/17 πξάμεο 

πξνζθύξσζεο θαη αλαινγηζκνύ νξηζηηθή από δηνηθεηηθή άπνςε . 

Ωζαύησο ζεκεηνύηαη όηη πξνζθνκίδεη Πηζηνπνηεηηθό Κεηαγξαθήο ηεο ελ ιόγσ 

αξηζκ. 1/2017 πξάμεο από ην Τπνζεθνθπιαθείν Λέαο Φηιαδέιθεηαο (ηόκνο 694 θαη 

α/α 5) πιελ όκσο απαηηείηαη κεηαγξαθή ηεο αξηζκ. 1/2017 πξάμεο  πξνζθύξσζεο θαη 

ζην αξκόδην γξαθείν Θηεκαηνινγίνπ θαη πξνζθόκηζε ηνπ ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ. 

Δπεηδή, θαζ΄α πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1/2017 

πξάμεο πξνζθύξσζεο θαη αλαινγηζκνύ ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο Γήκνπ Λ.Φ-Λ.Υ , νη 

θαηαξγνύκελνη από ην ξπκνηνκηθό ζρέδην παιαηέο νδνί θαη γεληθά θνηλόρξεζηνη ρώξνη 

δηαηίζεληαη νιηθά ή κεξηθά δηα πξνζθπξώζεσο ην πξώηνλ γηα λα θαηαζηνύλ άξηηα 

νηθόπεδα κε άξηηα θαη θπξίσο ησλ κε αξηίσλ ιόγσ ξπκνηνκίαο θαη λα ηαθηνπνηεζνύλ  

άξηηα πνπ έρνπλ αλάγθε ηαθηνπνηήζεσο. 

Δπεηδή θάζε νηθόπεδν πνπ  απνκέλεη κεηά από ηελ ξπκνηνκία  αλ δελ έρεη ηα,  από 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απαηηνύκελα  ειάρηζηα όξηα δηαζηάζεσλ ή εκβαδνύ θαη δελ 

δύλαηαη κε ηαθηνπνίεζε λα απνθηήζεη απηά ή ππνιείπεηαη ησλ ειάρηζησλ νξίσλ  

αξηίνπ πεξηζζόηεξν από 25%  θαη δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί νηθνδνκήζηκν κε ην 

άξζξν 25 ηνπ Λ. 1337/84 πξνζθπξώλεηαη ζε θάπνην από ηα γεηηνληθά νηθόπεδα. 

Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 186  Λ. 3463/06  νξίδεηαη όηη < 1.- Ζ εθπνίεζε 

δεκνηηθψλ αθηλήησλ επηηξέπεηαη κφλν  γηα σθέιεηα ηνπ Γήκνπ, κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 

απφιπηε  πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ . 2.- ……. 3.-  Ζ 

εθπνίεζε γίλεηαη κε δεκνπξαζία.  >. 
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Δπεηδή εμ εηέξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ Λ. 1416/84, πνπ 

αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 31 ηνπ Λ. 1080/80, νξίδεηαη φηη  «θνηλφρξεζηεο  

δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο εθηάζεηο πνπ έρνπλ απνβεί πξνζθπξσηέεο ιόγσ 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο θαη κείσζεο ηνπ πιάηνπο ησλ νδώλ κπνξεί λα 

κεηαβηβάδνληαη ζηνπο παξφδηνπο δηθαηνχρνπο, χζηεξα  απφ αίηεζε ηνπο, 

πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία ελφο έηνπο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία 

ηξνπνπνηείηαη ην ζρέδην πφιεσο >. 

Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ππ΄αξηζκ. πξση. (Γ.ΛΦ.ΛΣ) 28373/2017 

Αίηεζε ηνπ Ληθνιάνπ Θαιχβα ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 

Σαιθεδφλαο θίλεζε ηε δηαδηθαζία θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ην 

ππ΄αξηζκ.πξση. 1522/18.1.2018 Ξξαθηηθφ ηεο αξκνδίαο Δπηηξνπήο 

Αθηλήησλ κε ηελ πξνηαζείζα απφ απηή ηηκή, κεηά θαη ην θχιιν 

ππνινγηζκνχ κε αξ. πξση. 76738/15.12.2017 ηεο Γ.Ν. Λέαο Ησλίαο , 

εηζήγαγε ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην – ζην νπνίν ζεκεησηένλ φηη ήην 

παξψλ θαη ν θ. Θαιχβαο – θαη ειήθζε ε ππ΄αξηζκ. 42/2018 απφθαζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, 

εγθξίζεθε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 1522/18.1.2018 Ξξαθηηθφ ηεο αξκνδίαο 

Δπηηξνπήο Αθηλήησλ κε ηελ πξνηαζείζα απφ απηή ηηκή θαη θαζνξίζζεθε ην 

ηίκεκα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αηηνχληα ζην Γήκν γηα λα 

κεηαβηβαζζνχλ ζε απηφλ νη ελ ιφγσ εδαθηθέο εθηάζεηο ησλ 65,84 η.κ. θαη 

1,59 η.κ. εηο ην πνζφλ ησλ 19.910,02 θαη 480,82 επξψ αληηζηνίρσο. 

Ξιελ φκσο θαη ελψ ν Γήκνο αλέκελε ηνλ θ. Θαιχβα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο , νχηνο νπδέπνηε πξνζήιζε, θαζ’ ππέξβαζε ησλ 

ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηεο θαιήο πίζηεο, αθνχ δήηεζε απφ 

ηελ πεξεζία λα πξνβεί ζε φιεο ηηο ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο, θαη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, πξνθεηκέλνπ ε πξνζθχξσζε λα 

γίλεη επί ηε βάζεη ηεο απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Δθηηκήζεσο θαη ηεο 

απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νπρί κε δηθαζηηθή απφθαζε.  

Πηηο 28.2.2018 θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν καο δηα δηθαζηηθνχ επηκειεηή 

ε απφ 20.2.2018 αζθεζείζα θαη θαηαηεζείζα αίηεζε ππ’ αξηζκ. θαηαζέζεσο  

ΓΑΘ 1822/2018 θαη ΔΑΘ 144/2018ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ 

πεξί θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο απνδεκίσζεο ησλ 

ξπκνηνκνχκελσλ αθηλήησλ, ιφγσ πξνζθχξσζήο ηνπο ζε ηδησηηθά αθίλεηα. 
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Πηηο 22.5.2018 θαη κε αξηζκφ πηλαθίνπ 12 ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ 
Αζελψλ – 2ν Σκήκα Γεκόζην Κνλνκειέο ζπδεηήζεθε αληηκσιία ε Αίηεζε ηνπ 
Ληθνιάνπ Θαιχβα θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ καο πεξί 
θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο απνδεκίσζεο ξπκνηνκεκέλσλ 
αθηλήησλ, ιφγσ πξνζθχξσζήο ηνπο ζε ηδησηηθά αθίλεηα. 

 
Κε ηελ ελ ιφγσ αίηεζή ηνπ ν αληίδηθνο δεηνχζε λα θαζνξηζζεί 

πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ 204,60 η.κ., 65,84 η.κ., 
4,70 η.κ. θαη 1,59 η.κ. ζηελ πεξηνρή ηεο Λέαο Σαιθεδφλαο επί ησλ νδψλ 
Θαξατζθάθε αξ. 50 θαη Θ. Ξαιακά αξ. 5-7, θαζψο θαη Θαξατζθάθε αξ.46 θαη 
Θ. Ξαιακά, εληφο ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Γήκνπ ζην πνζφ ησλ 72,00 επξψ αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη λα θαηαδηθαζζνχλ νη αληίδηθνη ζηε δηθαζηηθή ηνπ 
δαπάλε θαη ηελ ακνηβή ηεο πιεξεμνπζίνπ ηνπ δηθεγφξνπ. 

 
Θαηά ηε ζπδήηεζε παξέζηε ν Γήκνο δη΄εκνχδπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. 

96/2018 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο γηα ηελ απφθξνπζε ηεο ελ 
ιφγσ αηηήζεσο θαη ηελ άζθεζε αληαηηήζεσο δηα ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ζπδεηήζεσο γελνκέλεο εμεδφζε ε ππ’ αξηζκ. 
5908/2018 απνθάζε (ελ ζρεδίσ) ηνπ 2νπ Ρκήκαηνο Γεκνζίνπ ηνπ 
Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ αθνξψζα ηελ απφ 10.11.2017 αίηεζε ηνπ 
Ληθνιάνπ Θαιχβα (ΓΑΘ 8440/2017 θαη ΔΑΘ 593/10.11.2017) θαηά ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
γηα πξνζδηνξηζκφ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζαο 
δηαβηβάζζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 33321/13.12.2018 ΓΛΦ-ΛΣ θαη από 
11.12.2018 έγγξαθν ηεο Λ.Τ ΓΛΦ-ΛΥ, γηα λα ιάβεηε γλώζε θαη γηα ηηο πεξαηηέξσ 
ελέξγεηέο ζαο. 

Πχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε – ηεο νπνίαο έιαβα κε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν – ην Γηθαζηήξην αθνχ 
απέξξηςε φ,ηη θξίζεθε απνξξηπηέν – ΓΔΣΔΡΑΗ ΔΛ ΚΔΟΔΗ ΡΖΛ ΑΗΡΖΠΖ ΘΑΗ 
ΡΗΠ ΑΛΡΑΗΡΖΠΔΗΠ θαη θαζνξίδεη ηελ πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο ζην πνζφ ησλ 
εθαηφλ πελήληα (150) επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εδάθνπο επηδηθάδνληαο 
θαη ηηο αλαθεξφκελεο δηθαζηηθέο δαπάλεο θαη ηελ ακνηβή εθάζηνπ ησλ 
πιεξεμνπζίσλ ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ αληαηηνχλησλ. 

 
Γειαδή ην δηθάζαλ Δθεηείν, φπσο ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο 

αλαθέξεηαη, δελ δέρζεθε ην αίηεκα ηνπ αληηδίθνπ Ληθνιάνπ θαιχβα γηα 
πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο απηή ησλ 72 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν νχηε 
θαη ηελ αηηνπκέλε δηα ησλ αληαηηήζεσλ απφ ην Γήκν θαη ην Διιεληθφ 
Γεκφζην απηή ησλ 302, 40 επξψ. ΔΘΟΗΛΔ ηειηθά θαη θαζφξηζε  ηελ 
πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο ζην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα (150) επξψ αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν εδάθνπο - δερφκελν ζηελ νπζία ελ κέξεη ηνπο δηθνχο 
καο πξνηαζέληεο ηζρπξηζκνχο δηα ησλ αληαηηήζεσλ. 

 
Πε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ππ’ αξηζκ.  33321/13.12.2018 ΓΛΦ-ΛΣ θαη 

από 11.12.2018 εγγξάθνπ ηεο Λ. ΓΛΦ-ΛΣ εμεδφζε θαη’ αξρήλ ε αξηζκ. 
374/2018 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΛΦ-ΛΣ ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία εδφζε ε εληνιή ε Λ. λα αζθήζεη – θαηαζέζεη, κεηά ηελ αξηζκ. 
5908/2018 σο άλσ απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ πνπ 
πξνζδηφξηζε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο 150 επξψ/η.κ.,  αίηεζε απφ κέξνπο 
ηνπ Γήκνπ ελψπηνλ ηνπ Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ  θαζνξηζκνχ 
νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο θαηά ηνπ Ληθνιάνπ Θαιχβα θαη λα παξαζηνχλ νη 
δηθεγφξνη θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ζε θάζε κεη’  αλαβνιήλ 
ηαχηεο ζπδήηεζε θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 
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Δλ ζπλερεία ν Ληθφιανο Θαιχβαο ππέβαιε ζην ΓΛΦ-ΛΣ ηελ ππ’ 
αξηζκ. πξση. 431/9.1.2019 αίηεζή ηνπ κε ηελ νπνία γλσξίδεη φηη ζε 
ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ 
Αζελψλ απνδέρεηαη ηελ κε απηή νξηζζείζα ηηκή θαη πξνηίζεηαη λα 
ζπκκνξθσζεί θαη λα θαηαβάιεη ζην Γήκν καο φζα ε απφθαζε ζην 
δηαηαθηηθφ ηεο νξίδεη, ρσξίο λα πξνζθχγεη ζην Δθεηείν Αζελψλ γηα 
πξνζδηνξηζκφ νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο κε λέα αίηεζή ηνπ, εθφζνλ θαη ν 
Γήκνο καο δελ πξνζθχγεη πεξαηηέξσ.  

 
Πηελ σο άλσ ππ’ αξηζκ. πξση. 431/9.1.2019 αίηεζή ηνπ ν Ληθφιανο 

Θαιχβαο επηζχλαςε θαη αληίγξαθν ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηηκήο απφ ηε Γ.Ν.. 
Λ. Ησλίαο (ζεκεησηένλ φηη απηφ πξνζθνκίζζεθε θαη ιήθζεθε ππφςε απφ ην 
Δθεηείν Αζελψλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εθδνζείζα 5908/2018 
απφθαζή ηνπ), κε ην νπνίν δείθλπηαη σο αληηθεηκεληθή αμία απηή ησλ 
226,80 επξψ θαη φρη ησλ 302,40 επξψ πνπ πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο 
αλέθεξε ζην πξνο ην Γήκν έγγξαθφ ηεο αθνχ δελ έιαβε ππφςε ηεο ηνλ 
κεησηηθφ ζπληειεζηή 0,60 θαηά ηνλ ππνινγηζκφ θαζφζνλ είλαη κε άξηηα θαη 
κε νηθνδνκήζηκα ηα πξνζθπξσηέα. 

Δπεηδή ν αηηψλ Ληθφιανο Θαιχβαο κε ηελ αλσηέξσ λεσηέξα αίηεζή 
ηνπ ΔΜΔΦΟΑΠΔ ΡΖ ΒΝΙΖΠΖ ΡΝ ΘΑΗ ΕΖΡΝΠΔ ΛΑ ΔΜΔΡΑΠΘΔΗ Ζ ΑΗΡΖΠΖ 
ΡΝ. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ εθθξαζζείζα  κε αξηζκ. πξση. 
580/10.1.2019 γλψκε ηεο ΛΓΛΦ-ΛΣ δη’ εκνύ επί ηεο αξηζκ. πξση. 
431/9.1.2019 λέαο αίηεζεο ηνπ θ. Ληθνιάνπ Θαιύβα εηζήγαγε εθ λένπ ην ζέκα 
πξνο ζπδήηεζε θαη έιαβε ηελ 4/2019 απφθαζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
ελέθξηλε ηελ αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 374/2018 πξνεγνπκέλεο απφθαζήο ηεο, 
ηελ απνδνρή ηεο θαζνξηζζείζαο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 5908/28.11.2018 
απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ (2ν Ρκήκα-Γεκφζην) 
πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο ησλ 150 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη σο εθ 
ηνχηνπ ελέθξηλε ηε κε άζθεζε – θαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ αίηεζεο 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο, θξίλνληαο ηελ 
θαζνξηζζείζα απφ ην αλσηέξσ Γηθαζηήξην πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο σο 
ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν.  

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ιεθζείζα αξηζκ. 4/2019 απφθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε πεξεζία ζηηο 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο ηεο πκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο - απ΄επζείαο 
πώιεζεο-κεηαβίβαζεο ζηνλ θ. Ληθόιαν Θαιύβα ησλ εδαθηθώλεθηάζεσλ πνπ είλαη 
ππνρξεσηηθά πξνζθπξσηέεο ζε νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Θ. Παιακά ζην Ο.Σ 67α ηεο 
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο ΦΟΝΛΩ φηη ζα πξέπεη θαη’ αξρήλ λα πξνβνχκε ζηηο εμήο 
ελέξγεηεο – βήκαηα, ήηνη: 

 
Α)Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα εηζαρζεί εθ λένπ ε 

ππόζεζε, λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 42/2018 πξνεγνπκέλεο 
απφθαζήο ηνπ ιφγσ ηεο αθνινπζεζείζαο πιένλ δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
θαζνξηζζείζα κε ηελ αξηζκ. 5908/2018 πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο πνπ ελ ηέιεη έγηλε 
απνδεθηή θαη από ηα δύν κέξε (αξηζκ. πξση. 431/9.1.2019 λέα αίηεζε ηνπ θ. 
Ληθνιάνπ Θαιύβα θαη αξηζκ. 4/2019 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 
θαζφζνλ δελ πξέπεη λα ηζρχεη αθνχ πξφθεηηαη λα ιεθζεί λέα απφθαζε κεηά 
ηα λέα δεδνκέλα. 

 
Β)Λα εγθξίλεη κε λέα απφθαζή ηνπ ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο 
ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λεαο Σαιθεδφλαο θαη ηνπ Ληθνιάνπ Θαιχβα 
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γηα ηελ  απεπζείαο πψιεζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο - Λ. 
Σαιθεδφλαο θαη ηελ απεπζείαο αγνξά εθ κέξνπο ηνπ  Ληθνιάνπ Θαιχβα ησλ 
εδαθηθώλεθηάζεσλ   θαη ζπγθεθξηκέλα α)γηα ηελ έθηαζε (4-5-6-7-18-4) εκβαδνύ 
65,84 η.κ. – θαζώο θαη β) γηα ηελ έθηαζε (9-20-17-8-9) εκβαδνύ 1,59 η.κ πνπ είλαη 
ππνρξεσηηθά πξνζθπξσηέεο ζην νηθόπεδν ηνπ, όπσο  απηό πξνθύπηεη από ηελ 
ππ΄αξηζκ. (1/2017πξάμε πξνζθπξώζεσο θαη αλαινγηζκνύ απνδεκηώζεσο ηεο Γ/λζεο 
Τπεξεζίαο Γόκεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ε νπνία είλαη 
ζπκθέξνπζα γηα ηνλ Γήκν, ππφ ηνπο θάησζη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο : 

1-  Απνδέρεηαη θαη θαζνξίδεη - εγθξίλεη ην ηίκεκα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί  
από ηνλ αηηνύληα ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο ζε απηό πνπ πξνθύπηεη κε 
ηελ αξηζκ. 5908/2018 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ θαη απνδέρζεθαλ 
θαη ηα δύν κέξε (αξηζκ. πξση. 431/9.1.2019 λέα αίηεζε ηνπ θ. Ληθνιάνπ Θαιύβα θαη 
αξηζκ. 4/2019 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) γηα λα κεηαβηβαζζνύλ ζε 
απηόλ νη άλσ εδαθηθέο  εθηάζεηο α) ησλ 65,84 η.κ. θαη β) ησλ 1,59 η.κ. εηο ην πνζφ 
ησλ (ζπλνιηθά 67,43 η. κ  ρ 150 ΔΟΏ αλά η.κ.) δέθα ρηιηάδσλ εθαηφλ δέθα 
ηεζζάξσλ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (10.114,50). 

2.- Θαζνξίδεη όηη ν αηηώλ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. 
Υαιθεδόλαο  ηα  θαησηέξσ έγγξαθα, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 
ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο : 

Α.-   πιήξε ζεηξά ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ζε θεθπξ. αληίγξαθν κε ηα 
ζρεηηθά πηζη/θά κεηαγξαθήο, βαξώλ, ηδηνθηεζίαο θαη κε δηεθδηθήζεσο  [ πξόζθαηα 
πηζη/θά]  θαζώο θαη ηελ ζρεηηθή δήισζε ζην Δζληθό Θηεκαηνιόγην. 

 
Β.-  πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Τπνζ/θείνπ,  από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ε 

σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1/2017 πξάμε πξνζθύξσζεο θαη αλαινγηζκνύ  απνδεκίσζεο  
εδαθηθήο έθηαζεο πνπ θπξώζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. Ξξση. Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
171928/14.09.2017 απφθαζε  θχξσζεο κεηαγξάθεθε άιισο ζεκεηώζεθε ζηα 
νηθεία βηβιία ηνπ Τπνζ/θεηνπΛ.Φηι/θεηαο [ ζεκείσζε άξζξνπ 17 Λ. 2882/01]. 

 
Γ.-  Πηζηνπνηεηηθό-Βεβαίσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο όηη: α) δελ έρεη 

ππνβιεζεί πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαηά ηεο 
αλσηέξσ απόθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, β) όηη δελ εθθξεκεί πξνζθπγή ή αίηεζε 
ζεξαπείαο θαη’ απηήο θαη όηη ε ππ’ αξηζκ. 171928/14.9.2017 απόθαζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη νξηζηηθή από δηνηθεηηθήο άπνςεο. 

 
Γ.- Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα  εηο δηπινύλ κε ηελ δήισζε ηνπ Λ. 651/77 

ππνγεγξακκέλν  από δηπισκαηνύρν ηνπνγξάθν ή πνιηηηθό κεραληθό , κε ΔΓΑ ΄87  
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο, ζην νπνίν ζα απνηππώλνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ ππό θξίζε νηθνπέδνπ θαη ησλ εδαθηθώλ ισξίδσλ, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηελ σο 
άλσ ππ΄αξηζκ. 1/2017 πξάμε πξνζθπξώζεσο θαη αλαινγηζκνύ ζα πξέπεη λα 
πξνζθπξσζνύλ ζην νηθόπεδν ηνπ αηηνύληνο θαη όηη ε ελ ιόγσ πξνζθύξσζε είλαη 
ππνρξεσηηθή κε ηηο ζρεηηθέο πξνο ηνύην δειώζεηο, γηα λα ζπλνδεύεη  ην πξνο 
ππνγξαθή ζπκβόιαην, εηο ην νπνίν θαη ζα επηζπλαθζεί. 

 
Δ.-  ηα αλσηέξσ ζα θαηαηεζνύλ ζηνλ Γήκν κε αίηεζε- Γήισζε  ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζην θείκελν ηεο νπνίαο ζα αλαθέξεηαη όηη : 
 
<< Γειώλσ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη απνδέρνκαη λα θαηαβάισ ζηνλ  Γήκν 

ην ηίκεκα πνπ θαζνξίζζεθε σο πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο από ην Κνλνκειέο Δθεηείν 
Αζελώλ κε ηελ αξηζκ. 5908/2018 απόθαζή ηνπ εθηειώληαο ζπκκνξθνύκελνο  ζην 
ζύλνιό ηεο σο πξνο ην δηαηαθηηθό ηελ ελ ιόγσ απόθαζε θαη ην νπνίν ηίκεκα εηο ην 
πνζφ ησλ (ζπλνιηθά 65,84 + 1,59 =67,43 η. κ  ρ 150 ΔΟΏ αλά η.κ.) δέθα 
ρηιηάδσλ εθαηφλ δέθα ηεζζάξσλ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (10.114,50) ζα 
απνδερζεί θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην (ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζκ. 4/2019 απόθαζεο ηεο 
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Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) γηα ηελ απεπζείαο αγνξά ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα  γηα ηελ έθηαζε  ππό ζηνηρεία (4-5-6-7-18-4) εκβαδνύ 65,84 η.κ. – 
θαζώο θαη γηα ηελ έθηαζε ππό ζηνηρεία (9-20-17-8-9) εκβαδνύ 1,59 η.κ ηεο 
ππ΄αξηζκ. 1/2017 πξάμεο ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο Γήκνπ Λ.Φ-Λ.Υ πξνζθύξσζεο θαη 
αλαινγηζκνύ  απνδεκίσζεο  εδαθηθήο έθηαζεο επί ηεο νδνύ Θ. Παιακά ζην Ο.Σ 67α 
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο θαη 
ήδε Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο πνπ θπξώζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. ππ΄αξηζκ. 
Ξξση. Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο 171928/14.09.2017 απφθαζε  θχξσζεο θαη 
κάιηζηα  ηνηο κεηξεηνίο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ νηθείνπ  ζπκβνιαίνπ>>. 

 
 

Σ.-  Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο νηθείαο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο, ν αηηώλ 
ππνρξενύηαη λα θνηλνπνηήζεη κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- 
Λ.Υαιθεδόλνο Γήισζε- παξαίηεζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη : 
<< α] Γειώλσ ξεηά, θαηεγνξεκαηηθά θαη αλεπηθύιαθηα όηη απνδέρνκαη θαη 
αλαγλσξίδσ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, εηο ην πεξηερόκελν 
ησλ νπνίσλ πξνζρσξώ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα. 
    β] Παξαηηνύκαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από παληόο δηθαηώκαηνο κνπ θαη πάζεο 
αμηώζεσο κνπ λα επηδηώμσ  δηθαζηηθώο ή εμσδίθσο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο 
ή ηεο ηηκήο ηεο σο άλσ εδαθηθήο εθηάζεσο. 
    γ]  πλνκνινγώ θαη αλαγλσξίδσ όηη ε θαηαβαιιόκελε απνδεκίσζε είλαη νξζή, 
δίθαηα, εύινγε θαη πιήξσο αληαπνθξηλόκελε πξνο ηελ πξαγκαηηθή αμία θαη ππό ηα 
ζεκεξηλά έηη δεδνκέλα. 
    δ]  Γειώλσ θαη απνδέρνκαη όηη ππνρξενύκαη εηο ηελ θαηαβνιή απάλησλ ησλ 
ζπκβνιαηνγξαθηθώλ εμόδσλ, ηεο ακνηβήο  ηνπ κεραληθνύ,  ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ θαη 
ησλ δηθεγόξσλ σο θαη ησλ εμόδσλ κεηαγξαθήο ηεο ππνγξαθεζόκελεο 
ζπκβνιαηνγξαθηθήο   πξάμεσο- ζπκβνιαίνπ. 
     ε] νκνίσο δειώλσ  θαη  αλαγλσξίδσ όηη κε ηελ  θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο 
επήιζε πιήξεο θαη νξηζηηθή ζπληέιεζε ηεο πξνζθπξώζεσο ηεο άλσ εδαθηθήο 
εθηάζεσο. 
     ζη] Γειώλσ όηη παξαηηνύκαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα παληόο δηθαηώκαηνο  θαη 
πξνζβνιήο ή ππαλαρσξήζεσο εμ νηνπδήπνηε ιόγνπ θαη αηηίαο σο θαη δηα ηνπο εηο ηα 
άξζξα 178, 179, 281 θαη 388 ΑΘ  αλαθεξόκελνπο ιόγνπο θαη ησλ ζρεηηθώλ αγσγώλ 
θαη ελζηάζεσλ. Οκνίσο δειώλσ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα  όηη ζα πξνβώ ζε δειώζεηο 
θαη ελέξγεηεο, έζησ θαη κε ξεηώο θαηνλνκαδόκελεο εηο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο θαη ήδε Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο- 
Λέαο Υαιθεδόλαο>>. 
 
Ε.- Δμνπζηνδνηεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνλ θ. Γήκαξρν λα εθπξνζσπήζεη 
ηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο θαη λα ππνγξάςεη θαη΄εληνιή θαη 
δηα ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Υαιθεδόλαο ην ζρεηηθό ζπκβόιαην 
σο θαη παλ ζρεηηθό έγγξαθν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνθάζεσο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
     Γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο. 
 
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ε θ. Πξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ ώκαηνο.  
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 Τπέξ ηνπ ζέκαηνο, σο εηζάγεηαη, δήισζαλ όια ηα παξόληα θαηά ηελ 
ςεθνθνξία κέιε ηνπ Γ.., θαζώο επίζεο θαη ν Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ 
Γεκ. Θνηλόηεηαο Λέαο Υαιθεδόλαο θ. Γ.Θαηεξίλεο, ν νπνίνο πξνζθιήζεθε ζηε 
πλεδξίαζε θαη έιαβε κέξνο ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζρεηηθή 
ςεθνθνξία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 8 ηνπ Λ. 3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο»). 

  
 
Κεηά ηαύηα, ην Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Γ.& Θώδηθα (Λ. 3463/06) 
 Σελ αξηζ. 5908/2018 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ 
 Σελ αξηζ. 42/2018 απόθαζε Γεκ. πκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζ. 4/2019 απόθαζε 

Οηθ. Δπηηξνπήο 

 Σελ αξηζ. πξση. 431/9-1-2019 αίηεζε ηνπ θ. Λ.Θαιύβα 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ   ΝΚΝΦΩΛΑ 

 

Α) Αλαθαιεί ηελ αξηζκ. 42/2018 πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ πνπ αθνξά 
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο εθηίκεζεο αθηλήηνπ-πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο- 
απεπζείαο πώιεζε εδαθηθήο έθηαζεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά πξνζθπξσηέα ζε 
νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Θ. Παιακά ζην Ο.Σ 67α ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λέαο 
Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο - Θαζνξηζκόο αμίαο ηεο 
πώιεζε έθηαζεο - Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ πξνο  ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ» ιόγσ 
ηεο αθνινπζεζείζαο πιένλ δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο θαζνξηζζείζαο κε ηελ 
αξηζκ. 5908/2018 απόθαζε Κνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ πξνζσξηλήο ηηκήο 
κνλάδαο πνπ ελ ηέιεη έγηλε απνδεθηή θαη από ηα δύν κέξε (αξηζκ. πξση. 
431/9.1.2019 λέα αίηεζε ηνπ θ. Ληθνιάνπ Θαιύβα θαη αξηζκ. 4/2019 απόθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) θαζόζνλ δελ πξέπεη λα ηζρύεη, αθνύ πξόθεηηαη λα ιεθζεί 
λέα απόθαζε κεηά ηα λέα δεδνκέλα, ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά εθηίζεληαη ζηελ 
εηζήγεζε ηεο παξνύζαο. 

 
Β) Δγθξίλεη ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπ Γήκνπ Λ. 
Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηνπ θ. Ληθνιάνπ Θαιχβα θαη ηελ  
απεπζείαο πψιεζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο - Λ. Σαιθεδφλαο θαη 
ηελ απεπζείαο αγνξά εθ κέξνπο ηνπ  θ. Ληθνιάνπ Θαιχβα ησλ εδαθηθώλ 
εθηάζεσλ   θαη ζπγθεθξηκέλα α) ηεο έθηαζεο (4-5-6-7-18-4) εκβαδνύ 65,84 η.κ. – 
θαζώο θαη β) ηεο έθηαζεο (9-20-17-8-9) εκβαδνύ 1,59 η.κ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά 
πξνζθπξσηέεο ζην νηθόπεδό ηνπ, όπσο  απηό πξνθύπηεη από ηελ ππ΄αξηζκ. 1/2017 
πξάμε πξνζθπξώζεσο θαη αλαινγηζκνύ απνδεκηώζεσο ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο 
Γόκεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ε νπνία είλαη ζπκθέξνπζα γηα 
ηνλ Γήκν, ππφ ηνπο θάησζη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο : 
 

1-  Απνδέρεηαη θαη θαζνξίδεη - εγθξίλεη ην ηίκεκα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί  
από ηνλ αηηνύληα ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο ζε απηό πνπ πξνθύπηεη κε 
ηελ αξηζκ. 5908/2018 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ θαη απνδέρζεθαλ 
θαη ηα δύν κέξε (αξηζκ. πξση. 431/9.1.2019 λέα αίηεζε ηνπ θ. Ληθνιάνπ Θαιύβα θαη 
αξηζκ. 4/2019 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) γηα λα κεηαβηβαζζνύλ ζε 
απηόλ νη άλσ εδαθηθέο  εθηάζεηο α) ησλ 65,84 η.κ. θαη β) ησλ 1,59 η.κ. εηο ην πνζφ 
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ησλ (ζπλνιηθά 67,43 η. κ  ρ 150 ΔΟΏ αλά η.κ.) δέθα ρηιηάδσλ εθαηφλ δέθα 
ηεζζάξσλ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (10.114,50). 

2.- Θαζνξίδεη όηη ν αηηώλ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. 
Υαιθεδόλαο  ηα  θαησηέξσ έγγξαθα, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 
ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο : 

Α.-   Πιήξε ζεηξά ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ζε θεθπξ. αληίγξαθν κε ηα 
ζρεηηθά πηζη/θά κεηαγξαθήο, βαξώλ, ηδηνθηεζίαο θαη κε δηεθδηθήζεσο  [ πξόζθαηα 
πηζη/θά]  θαζώο θαη ηελ ζρεηηθή δήισζε ζην Δζληθό Θηεκαηνιόγην. 

 
Β.-  Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Τπνζ/θείνπ,  από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ε 

σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1/2017 πξάμε πξνζθύξσζεο θαη αλαινγηζκνύ  απνδεκίσζεο  
εδαθηθήο έθηαζεο πνπ θπξώζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. Ξξση. Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
171928/14.09.2017 απφθαζε  θχξσζεο κεηαγξάθεθε άιισο ζεκεηώζεθε ζηα 
νηθεία βηβιία ηνπ Τπνζ/θεηνπ Λ.Φηι/θεηαο [ ζεκείσζε άξζξνπ 17 Λ. 2882/01]. 

 
Γ.-  Πηζηνπνηεηηθό-Βεβαίσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο όηη: α) δελ έρεη 

ππνβιεζεί πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαηά ηεο 
αλσηέξσ απόθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, β) όηη δελ εθθξεκεί πξνζθπγή ή αίηεζε 
ζεξαπείαο θαη’ απηήο θαη όηη ε ππ’ αξηζκ. 171928/14.9.2017 απόθαζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη νξηζηηθή από δηνηθεηηθήο άπνςεο. 

 
Γ.- Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα  εηο δηπινύλ κε ηελ δήισζε ηνπ Λ. 651/77 

ππνγεγξακκέλν  από δηπισκαηνύρν ηνπνγξάθν ή πνιηηηθό κεραληθό , κε ΔΓΑ ΄87  
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο, ζην νπνίν ζα απνηππώλνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ ππό θξίζε νηθνπέδνπ θαη ησλ εδαθηθώλ ισξίδσλ, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηελ σο 
άλσ ππ΄αξηζκ. 1/2017 πξάμε πξνζθπξώζεσο θαη αλαινγηζκνύ ζα πξέπεη λα 
πξνζθπξσζνύλ ζην νηθόπεδν ηνπ αηηνύληνο θαη όηη ε ελ ιόγσ πξνζθύξσζε είλαη 
ππνρξεσηηθή κε ηηο ζρεηηθέο πξνο ηνύην δειώζεηο, γηα λα ζπλνδεύεη  ην πξνο 
ππνγξαθή ζπκβόιαην, εηο ην νπνίν θαη ζα επηζπλαθζεί. 

 
Δ.-  ηα αλσηέξσ ζα θαηαηεζνύλ ζηνλ Γήκν κε αίηεζε- Γήισζε  ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζην θείκελν ηεο νπνίαο ζα αλαθέξεηαη όηη : 
 
<< Γειώλσ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη απνδέρνκαη λα θαηαβάισ ζηνλ  Γήκν 

ην ηίκεκα πνπ θαζνξίζζεθε σο πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο από ην Κνλνκειέο Δθεηείν 
Αζελώλ κε ηελ αξηζκ. 5908/2018 απόθαζή ηνπ εθηειώληαο ζπκκνξθνύκελνο  ζην 
ζύλνιό ηεο σο πξνο ην δηαηαθηηθό ηελ ελ ιόγσ απόθαζε θαη ην νπνίν ηίκεκα εηο ην 
πνζφ ησλ (ζπλνιηθά 65,84 + 1,59 =67,43 η. κ  ρ 150 ΔΟΏ αλά η.κ.) δέθα 
ρηιηάδσλ εθαηφλ δέθα ηεζζάξσλ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (10.114,50) ζα 
απνδερζεί θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην (ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζκ. 4/2019 απόθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) γηα ηελ απεπζείαο αγνξά ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα  γηα ηελ έθηαζε  ππό ζηνηρεία (4-5-6-7-18-4) εκβαδνύ 65,84 η.κ. – 
θαζώο θαη γηα ηελ έθηαζε ππό ζηνηρεία (9-20-17-8-9) εκβαδνύ 1,59 η.κ ηεο 
ππ΄αξηζκ. 1/2017 πξάμεο ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο Γήκνπ Λ.Φ-Λ.Υ πξνζθύξσζεο θαη 
αλαινγηζκνύ  απνδεκίσζεο  εδαθηθήο έθηαζεο επί ηεο νδνύ Θ. Παιακά ζην Ο.Σ 67α 
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο θαη 
ήδε Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο πνπ θπξώζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. ππ΄αξηζκ. 
Ξξση. Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο 171928/14.09.2017 απφθαζε  θχξσζεο θαη 
κάιηζηα  ηνηο κεηξεηνίο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ νηθείνπ  ζπκβνιαίνπ>>. 

 
 

Σ.-  Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο νηθείαο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο, ν αηηώλ 
ππνρξενύηαη λα θνηλνπνηήζεη κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- 
Λ.Υαιθεδόλνο Γήισζε- παξαίηεζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη : 
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<< α] Γειώλσ ξεηά, θαηεγνξεκαηηθά θαη αλεπηθύιαθηα όηη απνδέρνκαη θαη 
αλαγλσξίδσ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, εηο ην πεξηερόκελν 
ησλ νπνίσλ πξνζρσξώ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα. 
    β] Παξαηηνύκαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από παληόο δηθαηώκαηνο κνπ θαη πάζεο 
αμηώζεσο κνπ λα επηδηώμσ  δηθαζηηθώο ή εμσδίθσο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο 
ή ηεο ηηκήο ηεο σο άλσ εδαθηθήο εθηάζεσο. 
    γ]  πλνκνινγώ θαη αλαγλσξίδσ όηη ε θαηαβαιιόκελε απνδεκίσζε είλαη νξζή, 
δίθαηα, εύινγε θαη πιήξσο αληαπνθξηλόκελε πξνο ηελ πξαγκαηηθή αμία θαη ππό ηα 
ζεκεξηλά έηη δεδνκέλα. 
    δ]  Γειώλσ θαη απνδέρνκαη όηη ππνρξενύκαη εηο ηελ θαηαβνιή απάλησλ ησλ 
ζπκβνιαηνγξαθηθώλ εμόδσλ, ηεο ακνηβήο  ηνπ κεραληθνύ,  ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ θαη 
ησλ δηθεγόξσλ σο θαη ησλ εμόδσλ κεηαγξαθήο ηεο ππνγξαθεζόκελεο 
ζπκβνιαηνγξαθηθήο   πξάμεσο- ζπκβνιαίνπ. 
     ε] νκνίσο δειώλσ  θαη  αλαγλσξίδσ όηη κε ηελ  θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο 
επήιζε πιήξεο θαη νξηζηηθή ζπληέιεζε ηεο πξνζθπξώζεσο ηεο άλσ εδαθηθήο 
εθηάζεσο. 
     ζη] Γειώλσ όηη παξαηηνύκαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα παληόο δηθαηώκαηνο  θαη 
πξνζβνιήο ή ππαλαρσξήζεσο εμ νηνπδήπνηε ιόγνπ θαη αηηίαο σο θαη δηα ηνπο εηο ηα 
άξζξα 178, 179, 281 θαη 388 ΑΘ  αλαθεξόκελνπο ιόγνπο θαη ησλ ζρεηηθώλ αγσγώλ 
θαη ελζηάζεσλ. Οκνίσο δειώλσ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα  όηη ζα πξνβώ ζε δειώζεηο 
θαη ελέξγεηεο, έζησ θαη κε ξεηώο θαηνλνκαδόκελεο εηο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο θαη ήδε Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο- 
Λέαο Υαιθεδόλαο>>. 
 
Γ.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Αξηζηείδε Βαζηιφπνπιν λα εθπξνζσπήζεη 
ηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο θαη λα ππνγξάςεη θαη΄εληνιή θαη 
γηα ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ ην ζρεηηθό ζπκβόιαην, σο θαη παλ ζρεηηθό έγγξαθν πνπ ζα 
απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

 
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ   40/2019. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 
Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.                Ζ ΑΠΘΖΠΑΠΑ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ ΡΝ Γ.Π. 

 

        ΓΔΩΟΓΗΑ ΣΑΟΑΚΑΟΑ                                       ΣΟΖΠΡΗΛΑ ΑΛΓΟΔΝ 

 

ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π. 

 

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο 

Παπαινπθά  Δπηπρία 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε 

Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Αγγειήο Υξήζηνο 

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 
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Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο 

Θαηεξίλεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο .Γ.Θ.Λ.Υ. 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
                                                      ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
Ζ Τπεύζπλε Γηεθπ/ζεσο 
Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ                                   ΓΔΩΟΓΗΑ ΣΑΟΑΚΑΟΑ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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