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« Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζ. 
3380/18 απφθαζεο Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 
Αζελψλ (ππφζεζε αγσγήο Γήκνπ θαηά Ζι.Θνπξή 
θιπ.)» 

 
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 13796/24/26-6-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :     
  



ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 
θαη 6 Γξεηδειηάο Παληειήο, κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) εξεηάθεο Ληθφιανο, νη 

νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά 
ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ παξέζηεζαλ, βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ηα  
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα 
Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θαη ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο 
«ΓΤΛΑΚΖ ΠΟΙΗΣΩΛ» θ.θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ θαη Δκκαλνπήι Γαλάε 
αληηζηνίρσο. 
 
 

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 13286/22-6-2020 εηζήγεζε ηεο Λνκ. πκβνχινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξφζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Πξνο 
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδφλνο 
 
Δπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο  αζθήζεσο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ 
Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδφλνο ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 3380/18 
απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ζαο επαλππνβάιισ ην 
ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΛΦ-ΛΥ  12947/30-4-19 έγγξαθν κνπ πνπ ρξεψζεθε α] Γξαθείν 
Γεκάξρνπ β] Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ γ] Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ θαη δ] ΛΤ, κε ηελ 
παξάθιεζε  φπσο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1-7-20   απνθαζίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ζρεηηθά θαη ρνξεγήζεη ζηελ ΛΤ ηελ ζρεηηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα. 
 
 
Πξνο 
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδφλνο 
 

Ωο γλσζηφλ , ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδφλνο άζθεζε  ελψπηνλ ηνπ 
Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαηά ησλ 1.- Ζιία Θνπξή ηνπ Γξεγνξίνπ, 
θαηνίθνπ Αραξλψλ, νδφο Δδέζζεο 32.-  Θαιπςψο ζπγ. Θσλ/λνπ Ιάζθαξε, ζπδ. Ζιία 
Θνπξή, θαηνίθνπ Αραξλψλ,   νδφο Δδέζζεο 3. 3.-.- Αγγειηθήο Θνπξή ηνπ Ζιία θαη ηεο 
Θαιπςψο, θαηνίθνπ Αραξλψλ, νδφο     Δδέζζεο 3.4.- Γήκεηξαο Θνπξή  ηνπ Ζιία θαη 
ηεο Θαιπςψο,  θαηνίθνπ Αραξλψλ,νδφο    Δδέζζεο 3. 5.-  ηεο Θππξηαθήο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία <  VELAM  PROPERTIES LIMITED >  [< ΒΔΙΑΚ ΠΡΟΠΔΡΣΗ ΙΗΚΗΣΔΛΣ 
> ],  ε νπνία εδξεχεη   ζηελ Ιεκεζφ  ηεο Θχπξνπ θαη επί ηεο νδνχ Ακνξγνχ 14 – 
Εαθάθη θαη  εθπξνζσπείηαη λφκηκα,  ηελ απφ 2-9-15 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 
81143/2961/2-9-15]  αγσγή , κε ηελ νπνία  εηήζαην : < ….. Λα γίλεη δεθηή ε 
παξνχζα αγσγή κνπ. Λα  δηαξξερζεί  ζην ζχλνιν ηεο , δηα ηνπο εηο ην ηζηνξηθφ ηεο 
παξνχζεο αλαθεξνκέλνπο ιφγνπο, ε αλαθεξφκελε ραξηζηηθή δηθαηνπξαμία  
απαιινηξίσζεο , ήηνη   ε ππ΄αξηζκ. 14775/28-12-12 γνληθή παξνρή  ηεο πκ/θνπ 
Πεηξαηψο Θενθαλψο ρνηλνρσξίηνπ, πνπ πνπ θαηερσξήζε ζηα νηθεία  βηβιία 
κεηαγξαθψλ ηνπ  Θηεκαηνινγηθνχ  Γξαθείνπ πάησλ ηελ 8-1-13 κε αξηζκ. πξση. 
27/8-1-13 [ ΘΑΔΘ  050230308009/3/0], κε ηελ νπνία ν πξψηνο θαη ε δεχηεξε 
ελαγφκελνη, ήηνη   ν πξώηνο ελαγόκελνο Ζιίαο  Θνπξήο ηνπ Γξεγνξίνπ, 



θάηνηθνο Αραξλώλ , νδόο Δδέζζεο 3  σο θαη  ε δεύηεξε     ελαγνκέλε  
Θαιπςώ ζπγ.   Θσλ/λνπ   Ιάζθαξε ζπδ.   Ζιία      Θνπξή [ εγγπήηξηα ] 
,θάηνηθνο Αραξλψλ, νδφο Δδέζζεο 3  ,κε ην  αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 14775/28-12-12 
ζπκβόιαην γνληθήο παξνρήο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Πεηξαηψο Θενθαλψο  Ζιία 
ρνηλνρσξίηε πνπ θαηερσξήζε ζηα νηθεία  βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ  Θηεκαηνινγηθνχ  
Γξαθείνπ πάησλ ηελ 8-1-13 κε αξηζκ. πξση. 27/8-1-13 [ ΘΑΔΘ  
050230308009/3/0], κεηεβίβαζαλ ιόγσ γνληθήο  παξνρήο θαηά πιήξε 
θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή  θαη δή   θαηά ην  έλα δεύηεξν [ 1/ 2] εμ 
αδηαηξέηνπ ν θαζέλαο εμ απηώλ   πξνο  θόξεο ηνπο α] Αγγειηθή Θνπξή ηνπ 
Ζιία θαη ηεο Θαιπςώο, θάηνηθν Αραξλώλ, νδόο  Δδέζζεο 3  [ ηξίηε 
ελαγνκέλε] θαη β] Γήκεηξα Θνπξή  ηνπ Ζιία θαη ηεο Θαιπςώο, θάηνηθν 
Αραξλώλ, νδόο Δδέζζεο 3  [ ηέηαξηε  ελαγνκέλε] θνηλώο θαη αδηαηξέησο θαη 
δε θαηά πνζνζηό ½ εμ αδηαηξέηνπ ζε θάζε κία εμ απηώλ, ηα αλήθνληα εηο 
έλα έθαζηνλ   εμ απηώλ θνηλώο    θαη αδηαηξέησο θαη    δή θαηά πνζνζηό έλα 
δεύηεξν [ 1/2 ]  εμ αδηαηξέηνπ  ν θαζέλαο  θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη 
θαηνρή  αθίλεην   θαη ζπγθεθξηκέλα <… κία απηνηειή, αλεμάξηεηε, δηαθεθξηκέλε  
ηδηνθηεζία, ήηνη  κία δηψξνθε νηθνδνκή [ κεδνλέηα] κε ππφγεην, θηηζκέλε ζην κε ηνλ 
ΑΡΑΒΗΘΟ   ΑΡΗΘΚΟ   ΔΛΑ θαη  ζην αιθαβεηηθφ ζηνηρείν βήηα κηθξφ θάζεηνο έλα  
[1β/1] ηκήκα ηνπ φινπ νηθνπέδνπ, επί ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε, κε 
πνζνζηό   ζπληδηνθηεζίαο  ζην   όιν   νηθόπεδν  δηαθόζηα    πελήληα         
ρηιηνζηά [ 250/1000] εμ αδηαηξέηνπ. Σν όιν νηθόπεδν βξίζθεηαη ζηελ ζέζε 
< ΒΟΤΡΒΑ-  ΑΙΤΘΖ >  ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο Γεκνηηθήο 
Θνηλόηεηαο  Αξηέκηδαο, Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αξηέκηδαο, Γήκνπ πάησλ – 
Αξηέκηδαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ, ζην ππφ 
ζηνηρείν Γάκα θαη αξηζκφο νθηαθφζηα [Γ.800] νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, ζηελ 1ε – 2ε  
Πνιενδνκηθή Δλφηεηα [ γεηηνληά] [ 1-2 Π.Δ] επί ηεο δηαζηαύξσζεο ησλ νδώλ 
Ησάλλε  Κπέθα θαη Δπβνίαο,  έρεη έθηαζε κέηξα ηεηξαγσληθά εμαθόζηα 
ηξηάληα επηά θαη 0,50 [ 637,50]  θαη απνηππψλεηαη θαηά ηε ζεκεξηλή κνξθή θαη 
έθηαζε ηνπ κε ηα πεξηκεηξηθά ζηνηρεία [ Α Γ Δ Ε Α ] ηφζν  ζην απφ κελφο Ηνπλίνπ 
2010 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη ηαπηφρξνλα πίλαθα πνζνζηψλ ηεο αξρηηέθηνλα 
κεραληθνχ Αθξνδίηεο Ησάλλε Καξγέηε πνπ πξνζαξηήζεθε ζηελ 1211/30-6-2010 
πξάμε ηεο πκ/θνπ Αζελψλ Αγγειηθήο Βαζηιείνπ  ηαξάβα, φζν θαη ζην απφ κελφο 
Απγνχζηνπ 2010 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη ηαπηφρξνλα πίλαθα πνζνζηψλ ηεο ηδίαο 
κεραληθνχ, πνπ πξνζαξηήζεθε ζηελ  1251/3-9-2010 πξάμε ηεο ηδίαο  
ζπκβνιαηνγξάθνπ ,πνπ θέξεη ηελ ππεχζπλε  δήισζε ηεο θαηά ην Λ. 651/1977 θαη ην 
Λ. 1337/1983 ζχκθσλα κε ηελ νπνία < ην ππφ ζηνηρεία  [ Α Γ Δ Ε Α] νηθφπεδν 
βξίζθεηαη εληφο ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Αξηέκηδαο [ Π.Δ.1-2, ΟΣ Γ.800 ΠΓ 07-11-1988, 
ΦΔΘ 882Γ/9-12-1988] είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε 
νηθνδνκεζηκφηεηαο  κε αξηζκφ πξση. 4968/681/5-5-2006 ηεο  Πνιενδνκίαο 
Παιιήλεο.  Σν αθίλεην ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1337/1983 θαη έρεη ππνρξέσζε  
εηζθνξάο ζε γε θαη ζε ρξήκα. Γελ έρεη θπξσζεί πξάμε εθαξκνγήο > θαη ην 
ηνπνγξαθηθφ απηφ πξνζαξηάηαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 1251/3-9-2010 πξάμε ηεο σο άλσ 
πκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Αγγειηθήο Βαζηιείνπ ηαξάβα. χκθσλα  δε κε ηα σο άλσ 
δχν απηά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ην νηθφπεδν απηφ ζπλνξεχεη γχξσζελ : ΛΟΣΗΑ  
ζε πιεπξά Δ-Γ κήθνπο κέηξσλ είθνζη πέληε [ 25,00]  κε ηδηνθηεζία αγλψζηνπ, 
ΑΛΑΣΟΙΗΘΑ ζε πιεπξά Α-Γ κήθνπο κέηξσλ είθνζη δχν θαη 0,75 [ 22,75] κε ηδηνθηεζία 
Ιίγθνπ, ΒΟΡΔΗΑ ζε πιεπξά Α-Ε ζηελ νπνία έρεη πξφζνςε κήθνπο κέηξσλ είθνζη πέληε 
θαη 0,90 [25,90] κε ξπκνηνκνχκελν ηκήκα ηνπ φινπ αθηλήηνπ, ην νπνίν ήδε 
απνδφζεθε ζηελ θνηλή ρξήζε θαη πέξαλ απηνχ κε ηελ νδφ Δπβνίαο θαη ΓΤΣΗΘΑ ζε 
πιεπξά Δ-Ε κήθνπο κέηξσλ είθνζη νθηψ θαη 0,25 [ 28,25] κε ηελ νδφ  Ησάλλε Κπέθα 
πιάηνπο δέθα θαη 0,75 [ 10,75]. εκεηψλεηαη φηη ην νηθφπεδν απηφ έρεη εληαρζεί ζην 
άλσ ζρέδην πφιεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1337/1983 θαη σο εθ ηνχηνπ νθείιεη  
εηζθνξέο ζε γή θαη ρξήκα, πιελ φκσο ζηελ  πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη δελ έρεη θπξσζεί 
ε πξάμε εθαξκνγήο.  Σν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ, επί   ηνπ    νπνίνπ    έρεη    
αλεγεξζεί ε δηψξνθε νηθνδνκή [ κεδνλέηα] κε ππφγεην θαη δψκα, επί ηνπ νπνίνπ έρεη 
ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε, έρεη έθηαζε κέηξα ηεηξαγσληθά εθαηόλ  πελήληα 
ελλέα θαη 0,375 [ 159,375] , εκθαίλεηαη κε ηνλ ΑΡΑΒΗΘΟ ΑΡΗΘΚΟ ΔΛΑ  θαη ην 



αιθαβεηηθφ ζηνηρείν βήηα κηθξφ θάζεηνο έλα [ [1β/1] θαη πεξηκεηξηθά κε ηα 
ζηνηρεία   1-2-3-4-5-Γ-Β-1, ζηα ίδηα σο άλσ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο 
αξρηηέθηνλα κεραληθνχ Αθξνδίηεο Καξγέηε θαη ζπλνξεχεη γχξσζελ : ΛΟΣΗΑ ελ κέξεη 
ζε πιεπξά Γ-5 κήθνπο κέηξσλ ηξηψλ θαη 0,99 [3,99] κε ηδηνθηεζία αγλψζηνπ, ελ 
κέξεη ζε πιεπξά 3-4 κήθνπο κέηξσλ ηξηψλ θαη 0,43 [ 3,43] κε ηελ 1β/2 νξηδφληηα 
θαη΄έθηαζε [ θάζεηε] ηδηνθηεζία, ΓΤΣΗΘΑ ζε πιεπξά Β-Γ κήθνπο κέηξσλ είθνζη πέληε 
θαη 0,64 [ 25,64] κε ππφινηπν ηκήκα ηνπ φινπ νηθνπέδνπ πνπ απνηειεί ηελ θάζεηε [ 
νξηδφληηα θαη΄ έθηαζε] ηδηνθηεζία κε ηνλ αξαβηθφ αξηζκφ έλα θαη ην αιθαβεηηθφ 
ζηνηρείν κηθξφ [ 1α], ΒΟΡΔΗΑ ζε πιάγηα πιεπξά 1-Β ζηελ νπνία έρεη πξφζνςε κήθνπο 
κέηξσλ νθηψ θαη 0,99 [ 8,99] κε ξπκνηνκνχκελν ηκήκα ηνπ φινπ κεγαιχηεξνπ 
αξρηθνχ νηθνπέδνπ, πνπ ήδε απνδφζεθε ζε θνηλή ρξήζε θαη πέξαλ  απηνχ κε νδφ 
Δπβνίαο, ΑΛΑΣΟΙΗΘΑ ελ κέξεη ζε πιεπξά 4-5 κήθνπο κέηξσλ έληεθα θαη 0,35 [ 
11,35] θαη ελ κέξεη ζε πιεπξά 1-2 κήθνπο κέηξσλ δέθα θαη 0,91 [ 10,91] κε ηελ 1β/2 
νξηδφληηα θαη΄έθηαζε [ θάζεηε] ηδηνθηεζία     θαη  ΛΟΣΗΟΑΛΑΣΟΙΗΘΑ ζε πιεπξά 2-3 
κήθνπο κέηξσλ ελφο θαη 0,87 [ 1,87] κε ηελ 1β/2 νξηδφληηα θαη΄έθηαζε [ θάζεηε] 
ηδηνθηεζία. ην σο άλσ ηκήκα έρεη αλεγεξζεί δηψξνθε νηθνδνκή [ κεδνλέηα] κε 
ππφγεην θαη δψκα, ε νπνία έρεη πνζνζηό      ζπληδηνθηεζίαο   ζην όιν   
νηθόπεδν    δηαθόζηα     πελήληα   ρηιηνζηά [ 250/1000]  εμ αδηαηξέηνπ, 
απνηεινχκελε απφ ππφγεην, κεδνλέηα ηκήκα ηεο νπνίαο εθηείλεηαη ζην ηζφγεην θαη 
ηκήκα ηεο νπνίαο  εθηείλεηαη ζηνλ πξψην [ Α] φξνθν θαη δψκα , ε πεξηγξαθή ηεο 
νπνίαο είλαη ε εμήο :  ΤΠΟΓΔΗΟ  :  Σν ππφγεην ηεο νηθνδνκήο  θαίλεηαη ζην απφ 
Ηνπλίνπ 2010 ζρέδην θάηνςεο ππνγείνπ [ αξ. ζρεδίνπ Α4] ηεο αξρηηέθηνλα κεραληθνχ 
Αθξνδίηεο Καξγέηε, ην νπνίν έρεη πξνζαξηεζεί ζηελ ππ΄αξηζκφλ 1211/30-6-2010 
πξάμε ηεο σο άλσ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Αγγειηθήο Βαζηιείνπ ηαξάβα, έρεη 
επηθάλεηα  κέηξα ηεηξαγσληθά  ζαξάληα πέληε θαη 0,34 [ 45,34] , 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο [4] απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, δηάδξνκν, πιαηχζθαιν θαη 
θιίκαθα αλφδνπ ζην ηζφγεην θαη ζπλνξεχεη : βφξεηα ελ κέξεη κε άζθαπην ρψξν 
νηθνπέδνπ ηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία έρεη αλεγεξζεί ε νηθνδνκή θαη ελ κέξεη κε 
πιαηχζθαιν θιίκαθνο θαζφδνπ ζην ππφγεην απφ ηνλ αθάιππην ρψξν ηεο θάζεηεο 
απηήο ηδηνθηεζίαο, αλαηνιηθά κε άζθαπην ρψξν νηθνπέδνπ ηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία 
έρεη αλεγεξζεί ε νηθνδνκή, λφηηα κε  άζθαπην ρψξν νηθνπέδνπ ηεο ηδηνθηεζίαο   ζηελ 
νπνία έρεη αλεγεξζεί ε νηθνδνκή θαη δπηηθά κε θάζεηε [ νξηδφληηα θαη΄έθηαζε] 
ηδηνθηεζία κε ηνλ  αξαβηθφ αξηζκφ έλα  θαη ην  αιθαβεηηθφ ζηνηρείν άιθα κηθξφ [1α]  
Γ. Γηαλλέιε θαη Γ. Καλσινπνχινπ ηνπ ίδηνπ νηθνπέδνπ. ΚΔΕΟΛΔΣΑ ηκήκα ηεο 
νπνίαο εθηείλεηαη ζην ηζόγεην θαη ηκήκα ηεο νπνίαο εθηείλεηαη ζηνλ πξώην [ 
Α] όξνθν. Σν  ηκήκα  ηεο κεδνλέηαο πνπ βξίζθεηαη ζην ηζόγεην ηεο 
νηθνδνκήο  απηήο θαίλεηαη ζην απφ Ηνπλίνπ 2010  ζρέδην θάηνςεο ηζνγείνπ [ αξ.  
ζρεδίνπ Α5] ηεο αξρηηέθηνλα κεραληθνχ Αθξνδίηεο Καξγέηε, ην νπνίν έρεη 
πξνζαξηεζεί ζηελ ππ΄αξηζκφλ 1211/30-6-2010 πξάμε ηεο σο άλσ ζπκβνιαηνγξάθνπ 
Αζελψλ Αγγειηθήο Βαζηιείνπ ηαξάβα, απνηειείηαη απφ θνπδίλα, ρψιι,  WC 
,θαζηζηηθφ, θιίκαθα θαζφδνπ ζην ππφγεην θαη αλφδνπ ζηνλ πξψην [ Α΄] φξνθν κε 
ηνλ νπνίν απνηειεί κία ηδηνθηεζία θαη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα θαη δχν 
εμψζηεο ζηνλ αλαηνιηθφ αθάιππην ρψξν ηεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία έρεη 
αλεγεξζεί ε νηθνδνκή θαη έλαλ  ζηνλ αθάιππην ρψξν ηεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ 
νπνία έρεη αλεγεξζεί ε νηθνδνκή πξνο ηελ νδφ Δπβνίαο θαη εκηυπαίζξην ρψξν κέηξσλ 
ηεηξαγσληθψλ δέθα θαη 0,09 [ 10,09].  Δρεη επηθάλεηα κέηξα ηεηξαγσληθά 
ηξηάληα πέληε θαη 0,25 [ 35,25]  θαη ζπλνξεχεη : Βφξεηα κε αθάιππην ρψξν ηεο 
θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία έρεη αλεγεξζεί θαη κεηά απφ απηφλ κε ηελ νδφ 
Δπβνίαο, Αλαηνιηθά κε αθάιππην ρψξν ηεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία έρεη 
αλεγεξζεί θαη κεηά απφ απηφλ κε ηελ  1β/2 νξηδφληηα θαη΄ έθηαζε [ θάζεηε] 
ηδηνθηεζία ηνπ ίδηνπ νηθνπέδνπ, λφηηα ελ κέξεη κε αθάιππην ρψξν ηεο θάζεηεο 
ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία έρεη αλεγεξζεί θαη κεηά απφ απηφλ κε  γεηηνληθή  ηδηνθηεζία  
αγλψζηνπ θα δπηηθά κε ηελ θάζεηε [ νξηδφληηα θαη΄έθηαζε] ηδηνθηεζία κε ηνλ 
αξαβηθφ αξηζκφ έλα θαη ην αιθαβεηηθφ ζηνηρεία άιθα κηθξφ [ 1 α] Γ. Γαηλλέιε θαη Γ. 
Καλσινπνχινπ ηνπ ηδίνπ νηθνπέδνπ.  Σν ηκήκα ηεο  κεδνλέηαο πνπ βξίζθεηαη 
ζηνλ πξώην [ Α] όξνθν ηεο νηθνδνκήο  απηήο θαίλεηαη ζην απφ Απγνχζηνπ 
2010 ζρέδην θάηνςεο πξψηνπ [ Α] νξφθνπ [ αξ.  ζρεδίνπ Α5] ηεο αξρηηέθηνλα 
κεραληθνχ Αθξνδίηεο Καξγέηε, ην νπνίν  πξνζαξηεζεί ζηελ ππ΄αξηζκφλ 1251/3-9-



2010 πξάμε ηεο σο άλσ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ  Αγγειηθήο Βαζηιείνπ ηαξάβα, 
απνηειείηαη απφ έλα [1] ππλνδσκάηην, ρσιι, ινπηξφ θαη  θιίκαθα θαζφδνπ ζην 
ηζφγεην, κε ην νπνίν απνηειεί κία ηδηνθηεζία θαη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα. 
Δρεη επηθάλεηα κέηξα ηεηξαγσληθά είθνζη ηξία θαη 0,30 [ 23,30]  θαη 
ζπλνξεχεη : Βφξεηα κε αθάιππην  ρψξν ηεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία έρεη 
αλεγεξζεί θαη κεηά απφ απηφλ κε ηελ νδφ Δπβνίαο, αλαηνιηθά κε αθάιππην ρψξν ηεο 
θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία έρεη αλεγεξζεί   θαη    κεηά απφ    απηφλ κε  ηελ 1β/2 
νξηδφληηα θαη΄έθηαζε [ θάζεηε] ηδηνθηεζία ηνπ ηδίνπ νηθνπέδνπ, λφηηα κε αθάιππην 
ρψξν  ηεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ νπνία έρεη αλεγεξζεί θαη κεηά απφ απηφλ κε 
γεηηνληθή ηδηνθηεζία αγλψζηνπ θαη δπηηθά κε ηελ θάζεηε  [ νξηδφληηα θαη΄έθηαζε ] 
ηδηνθηεζία κε  ηνλ αξαβηθφ  αξηζκφ έλα θαη  ην αιθαβεηηθφ ζηνηρείν άιθα κηθξφ [ 1 
α]  Γ. Γηαλλέιε θαη Γ. Καλσιφπνπινπ ηνπ ίδηνπ νηθνπέδνπ. Ζ σο άλσ  πεξηγξαθφκελε 
κεδνλέηα ηκήκα ηεο νπνίαο  εθηείλεηαη ζην ηζφγεην θαη ηκήκα ηεο νπνίαο εθηείλεηαη 
ζηνλ πξψην [Α] φξνθν θαη ηεο νπνίαο ηα δχν [2]  απηά ηκήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη 
ιεπηνκεξψο παξαπάλσ επηθνηλσλνχλ κε εζσηεξηθή θιίκαθα  θαη έρνπλ ιεηηνπξγηθή 
ελφηεηα,  έρεη ζπλνιηθή  επηθάλεηα κέηξα ηεηξαγσληθά πελήληα νθηώ θαη 
0,55 [58,55].  εκεηψλνληαη ηα εμήο : Όηη ζηελ σο άλσ κεηαβηβαδφκελε κε ην 
παξφλ απηνηειή θαη αλεμάξηεηε δηαθεθξηκέλε νξηδφληηα θαη΄ έθηαζε [ θάζεηε] 
ηδηνθηεζία, ν ππφγεηνο απηήο φξνθνο θαζψο θαη ν εκηυπαίζξηνο ρψξνο ζηνλ ηζφγεην 
φξνθν έρνπλ κεηαηξαπεί ζε  ρψξνπο θπξίαο ρξήζεο θαζ΄ππέξβαζε ησλ φξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ δφκεζεο  ηνπ αθηλήηνπ θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο δε γηα ζαξάληα 
ρξφληα ππνβιήζεθε πξνο ηελ Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο  Πνιενδνκίαο  Λνηίνπ Σνκέα 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ε ππ΄αξηζκφλ πξση. 1129/30-7-2010 αίηεζε γηα ηελ δηαηήξεζε 
ηεο ρξήζεο  ρψξσλ θαη΄εθαξκνγή ηνπ Λ. 3843/2010 [ ΦΔΘ 62  Α/28-4-2010], ε 
νπνία θέξεη ηελ απφ 17-9-2010 ζθξαγίδα πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο σο άλσ 
Γηεχζπλζεο θαη επηθπξσκέλν θσηνηππηθφ  αληίγξαθν πξνζαξηάηαη ζην ππ΄αξηζκφλ 
14058/14-10-2010 ζπκβφιαην κνπ θαη ζην παξφλ. Πξνζαξηάηαη επίζεο ζην παξφλ 
ζπκβφιαην κνπ θαηά ην άξζξν 23 παξ. 3 ηνπ Λ. 4014/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην άξζξν 49 ηνπ Λ. 4030/2011 φπσο ηζρχεη, ε κε εκεξνκελία απηνςίαο 12-12-2012 
βεβαίσζε ηεο αξρηηέθηνλα κεραληθνχ Αθξνδίηεο Ησάλ. Καξγέηε, κέινπο Σ.Δ κε  Α.Κ 
36924, κε κνλαδηθφ αξηζκφ αθηλήηνπ 0B69DD7D0F0B995D , φηη ζηελ κεδνλέηα 1β/1  
επί ηεο νδνχ Δπβνίαο  θαη Η. Κπέθα πεξηνρή 1-2 Π.Δ, 0Σ Γ800 Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αξηέκηδαο, Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδαο, ηδηνθηεζίαο Ζιία Θνπξή θαη Θαιπςψο 
Ιάζθαξε, φιεο νη πθηζηάκελεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη νη εγθαηεζηεκέλεο 
απζαίξεηεο ρξήζεηο, εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο  εμαηξέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 
ηνπ Λ. 4014/2011 θαη δελ  ππάγνληαη ζε θακκία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο  παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 4014/2011, φηη πέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ έρνπλ εθηειεζζεί άιιεο  
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο, ηελ δφκεζε ή ηελ θάιπςε απηνχ 
θαη φηη θαηά ηελ απηνςία δελ δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ εγθαηαζηαζεί άιιεο ρξήζεηο 
ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη ε κε Α/Α δήισζεο 721132 θαηάζηαζε δήισζεο : 
νινθιεξσκέλε ππαγσγή θαη Α/Α πξση. 522060 κε ειεθηξνληθφ θσδηθφ 
0B69DD7D0F0B995D , κε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο 21-11-2012 θαη εκεξνκελία 
ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο 18-12-2012 βεβαίσζε πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο 
ζην άξζξν 24 παξ. 14 ηνπ Λ. 4014/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 5 θαη 2,1 ηεο ππ΄αξηζκ.41498/27-9-2011 Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο ΤΠΔΘΑ [ ΦΔΘ 2167 Β] γηα ππέξβαζε δφκεζεο θπξίσλ ρψξσλ 
θαη΄επέθηαζε Α΄νξφθνπ εκβαδνχ εβδνκήληα ηξηψλ εθαηνζηψλ [ 0,73] ηνπ κέηξνπ 
θαη  απνζήθεο θάησ απφ ηνλ εμψζηε ηνπ ηζνγείνπ εκβαδνχ κέηξσλ ηεηξαγσληθψλ 
δχν θαη 0,21 [ 2,21], φπσο απεηθνλίδνληαη ζην απφ Γεθεκβξίνπ 2012 ζρεδηάγξακκα 
θάηνςεο ηζνγείνπ- απνζήθεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν  θαη Α΄ νξφθνπ ηεο  
αξρηηέθηνλα  κεραληθνχ Αθξνδίηεο Καξγέηε, ε νπνία πξνζαξηάηαη ζην παξφλ. 
Δπίζεο ζην παξφλ πξνζαξηψληαη θαη νη ππφ ζεκεξηλή εκεξνκελία ππεχζπλεο 
δειψζεηο ησλ παξερφλησλ γνλέσλ φηη ζην σο άλσ κεηαβηβαδφκελν αθίλεην [ θάζεηε 
ηδηνθηεζία] δελ πθίζηαηαη απζαίξεηε θαηαζθεπή θαη δελ έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε 
ρξήζε, πέξαλ απηψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο  εμαηξέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 
Λ. 4014/2011  θαη δελ ππάγνληαη ζε θακία  απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 23  ηνπ Λ. 4014/2011. Ζ δηεξεκέλε  απηή ηδηνθηεζία  απνηειεί  ηελ 
ππ΄αξηζκόλ Θ.Α.Δ.Θ  05 023 03 08 009/3/0 ηδηνθηεζία ηνπ Δζληθνύ 



Θηεκαηνινγίνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην κε αξηζκφ πξση. 5623/20-12-2012 
απφζπαζκα  Θηεκαηνινγηθνχ  δηαγξάκκαηνο ηνπ Θηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ πάησλ, 
ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζην παξφλ. Οη αθ΄ελφο  ζπκβαιιφκελνη παξέρνληεο α] Ζιίαο  
Γξεγνξίνπ  Θνπξήο θαη β] Θαιπςψ Θσλζηαληίλνπ Ιάζθαξε απέθηεζαλ ηελ σο άλσ 
ηδηνθηεζία κε ην ππ΄αξηζκ. 14.058/14-10-2010 πσιεηήξην ζπκβόιαην κνπ, 
πνπ έρεη λφκηκα θαηαρσξηζζεί ζην θχιιν  ηνπ Θηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ πάησλ ηελ 
9-11-2010 κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο 3828 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 14.222/1-
3-2011 πξάμε κνπ εμφθιεζεο ππνινίπνπ ηηκήκαηνο  αγνξαπσιεζίαο κε αγνξά απφ 
ηελ Αθξνδίηε Καξγέηε ηνπ Ησάλλε θαη ηεο  Παλαγηψηαο……. Σψξα  κε ην παξφλ, νη 
αθ΄ελφο ζπκβαιιφκελνη παξέρνληεο δειψλνπλ φηη ηελ σο άλσ πεξηγξαθφκελε 
απηνηειή θαη αλεμάξηεηε δηαθεθξηκέλε νξηδφληηα θαη΄έθηαζε [ θάζεηε ] ηδηνθηεζία, 
θηηζκέλε ζην κε ηνλ ΑΡΑΒΗΘΟ  ΑΡΗΘΚΟ  ΔΛΑ θαη ην αιθαβεηηθφ ζηνηρείν βήηα κηθξφ 
θάζεηνο έλα [ 1β/1] ηκήκα ηνπ φινπ νηθνπέδνπ κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην φιν 
νηθφπεδν  δηαθφζηα πελήληα ρηιηνζηά [ 250/1000] εμ αδηαηξέηνπ, κε φια ηα εηο απηήλ 
θαη απφ απηήλ δηθαηψκαηα ηνπο, πξνζσπηθά θαη εκπξάγκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο αγσγέο 
ηνπο θαη ηηο ελζηάζεηο ηνπο  αθφκε θαη απηέο ηεο πξνζηαζίαο ηεο λνκήο θαη ηεο 
απφδνζεο κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, ηελ κεηαβηβάδνπλ , παξαρσξνχλ θαη παξαδίδνπλ κε 
ην ζπκβφιαην απηφ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή  θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 1509 ΑΘ φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ Λ. 1329/1983 ιφγσ 
γνληθήο παξνρήο ζηηο αθεηέξνπ ζπκβαιιφκελεο θφξεο ηνπο α] Αγγειηθή Ζιία Θνπξή 
θαη β] Γήκεηξα Ζιία Θνπξή θνηλά, αδηαίξεηα θαη θαηά πνζνζηφ ελφο  δεπηέξνπ [1/2] 
εμ αδηαηξέηνπ ζε θάζε κία ……   Ζ αμία ηεο πιήξνπο θπξηόηεηνο ηνπ παξαπάλσ 
αθηλήηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, ησλ ηειψλ θαη 
δηθαησκάησλ θαζνξίζζεθε ζε νγδόληα ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα εβδνκήληα 
νθηώ θαη  δέθα επηά ιεπηά [ 83.378,17],  ήηνη ε αμία ηεο θάζε γνληθήο 
παξνρήο  από ηνλ θάζε γνλέα 20.844,54 επξώ….. φπσο δήισζαλ νη 
ζπκβαιιφκελεο  ππεχζπλα θαηά ηνλ Λ. 1599/1986 κφληκε θαηνηθία ηνπο είλαη απηή 
πνπ δήισζαλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο……..>, κε  ζθνπφ  λα  κελ 
θαηαζηεί δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε  ηεο αλαθεξφκελεο ζην ηζηνξηθφ ηεο παξνχζεο 
αμίσζεο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδφλνο απφ ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν.  
Πξνζέηη δε λα  δηαξξερζεί  ζην ζχλνιν ηεο , δηα ηνπο εηο ην ηζηνξηθφ ηεο παξνχζεο 
αλαθεξνκέλνπο ιφγνπο, ην αλαθεξφκελν ππ΄αξηζκ.  15827/4-12-13  ζπκβφιαην 
ηεο πκ/θνπ Αζελψλ Γέζπνηλαο  Σξηηζηκπίδα- Παξηαλνχ πνπ θαηερσξήζε ηελ 6-12-
13 κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο  1998 ζην Θηεκαηνινγηθφ Γξαθείν πάησλ , κε ην νπνίν 
νη ηξίηε θαη ηέηαξηε ελαγφκελεο κεηεβίβαζαλ ηα σο άλσ ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα  
αλήθνληα εηο απηέο  θνηλά , αδηαίξεηα  θαη  θαη΄ηζνκνηξίαλ  πνζνζηά , δει. θαηά 
πνζνζηφ  ½ εμ αδηαηξέηνπ ε θαζεκία εμ απηψλ ηεο σο άλσ αλαθεξφκελε θαη 
πεξηγξαθφκελεο κεδνλέηαο πξνο ηελ πέκπηε ελαγφκελε  Θππξηαθή εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία < VELAM PROPERTIES LIMITED > [ ΒΔΙΑΚ ΠΡΟΠΔΡΣΗ ΙΗΚΗΣΔΛΣ > ], ε 
νπνία εδξεχεη ζηελ Ιεκεζφ ηεο Θχπξνπ, επί ηεο νδνχ Ακνξγνχ 14 Εαθάθη,  νη δε 
ζπκβαιιφκελνη θαηά ηνλ ρξφλν θαηάξηηζεο ηεο σο άλσ ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο 
ηεινχζαλ ελ πιήξε γλψζεη  ηεο σο άλσ νθεηιήο σο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη 
πξνβαίλνπλ ζηελ σο άλσ δηθαηνπξαμία κε ηνλ ζθνπφ βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο θαη ζπγθεθξηκέλα  κε ζθνπφ ηεο ελ φισ καηαίσζεο 
ηθαλνπνηήζεσο ηεο απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο θαη ηελ νπνία 
πξάγκαηη καηαίσζαλ, θαηέζηεζαλ δε ζπλεξγνί απηψλ θαη νχησ καηαηψζεθε εμ 
νινθιήξνπ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδφλνο . Λα ππνρξεσζνχλ 
νη ελαγφκελνη λα επαλαθέξνπλ ηα πξάγκαηα εηο ηελ πξνηέξαλ απηψλ θαηάζηαζε. Λα 
θεξπρζεί πξνζσξηλψο εθηειεζηή ε εθδνζεζνκέλε απφθαζε θαη λα θαηαδηθαζζνχλ νη 
αληίδηθνη εηο ηελ ελ γέλεη δηθαζηηθή κνπ δαπάλε….>. 

 
πδεηήζεσο γελνκέλεοεπί ηεο σο άλσ αγσγήο  εμεδνζε ε ππ΄αξηζκ. 3380/18 

απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξνληαη εηο απηήλ , απεξξίθζε ε σο άλσ αγσγή. 

 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξέπεη ελ πξνθεηκέλσ λα ζεκεησζεί φηη  θαζ΄α 

πξνθχπηεη εθ ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 3380/18 απνθάζεσο ηνπ 
Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ην δηθάζαλ Πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην εδέμαην φηη 



: <… Απεδείρζε φηη ν πξψηνο ελαγφκελνο- κηζζσηήο δελ ήηαλ ζπλεπήο ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, ήηνη ζηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ…… απεδείρζε φηη ν πξψηνο 
ελαγφκελνο- κηζζσηήο  αιιά θαη ε δεχηεξε ελαγφκελε- εγγπήηξηα δελ θαηέβαιαλ 
ζηνλ ελάγνληα Γήκν ηα θάησζη αλαθεξφκελα πνζά…… Α] γηα ην θπιηθείν…..   
ζπλνιηθά  947.771,80 επξψ…. Β] γηα ην αλζνπσιείν….  ζπλνιηθά 350/692,58 
επξψ…Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ν κηζζσηήο θαη ε εγγπήηξηα νθείινπλ γηα δεδνπιεπκέλα 
ιεμηπξφζεζκα κηζζψκαηα, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ  έθαζηνο, ην ζπλνιηθφ 
πνζφ ησλ 1.298.464,38 επξψ…. Οη δχν πξψηνη  ελαγφκελνη , αλ θαη εγλψξηδαλ ηελ 
πξναλαθεξζείζα νθεηιή ηνπο, πξνρψξεζαλ ελ γλψζεη ηνπο θαη πξνο βιάβε ηεο 
απαίηεζεο ηνπ ελάγνληα ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 14775/28-12-12  
ζπκβνιαίνπ…. , κε ην νπνίν κεηεβίβαζαλ ιφγσ γνληθήο παξνρήο θαηά πιήξε 
θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή θαηά ην ½ εμ αδηαηξέηνπ ν θαζέλαο εμ απηψλ ζηηο 
ζπγαηέξεο ηνπο, ηξίηε θαη ηέηαξηε ησλ ελαγνκέλσλ, θνηλά θαη αδηαίξεηα θαηά 
πνζνζηφ ½ εμ αδηαηξέηνπ ζε  θάζε κία εμ απησλ, ηελ δηψξνθε- νηθνδνκή κεδνλέηα 
κε ππφγεην … επξηζθφκελε ζηελ ζέζε Βνχξβα ηεο Αξηέκηδαο Αηηηθήο…. Θαηά ην 
ρξνληθφ ζεκείν πνπ έιαβε ρψξα ε σο άλσ κεηαβίβαζε…., ν πξψηνο θαη ε δεχηεξε  
γλψξηδαλ ηηο εηο βάξνο ηνπο απαηηήζεηο ηνπ ελάγνληνο θαη φηη κε ηελ κεηαβίβαζε 
απηή ζα  απνμελψλνληαλ ηνπ σο άλσ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπο  θαη κε ηελ 
παξαπάλσ ελέξγεηα ηνπο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη απνζθνπνχζαλ λα καηαηψζνπλ ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ, εηο βάξνο ηνπο πθηζηακέλσλ θαη ήδε  απαηηεηψλ θαη 
ιεμηπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ ηνπ ελάγνληνο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα βιάςνπλ ηνλ 
ηειεπηαίν. Δλφςεη δε  ηεο ραξηζηηθήο αηηίαο ηεο σο άλσ δηθαηνπξαμίαο ηνπ πξψηνπ θαη 
ηεο δεχηεξεο   ησλ ελαγνκέλσλ  [ πξσηνθεηιέηε θαη εγγπήηξηαο] δελ απαηηείηαη θαλ 
γλψζε ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο [ ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ησλ ελαγνκέλσλ] γηα ηνλ 
θαηαδνιηεπηηθφ απηψλ ζθνπφ [ άξζξα 941 ηει. εδ.ΑΘ]  ιφγσ ηνπ πξψηνπ βαζκνχ 
ζπγγελείαο ζε επζεία γξακκή κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ πέξαζε πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο  
απφ ηνλ ρξφλν ηεο απαιινηξίσζεο θαη κέρξη ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο  απφ ηνλ 
ελάγνληα.  ε θάζε πεξίπησζε ε ηξίηε θαη ηέηαξηε ησλ ελαγνκέλσλ εμαηηίαο ησλ 
ζηελψλ νηθνγελεηαθψλ  ζρέζεσλ πνπ δηαηεξνχζαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, γλψξηδαλ 
αδηακθηζβήηεηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη γλψξηδαλ ηελ 
αληηδηθία ηνπο κε ηνλ ελάγνληα , ηηο απαηηήζεηο  πνπ ηζρπξηδφηαλ ν ελάγσλ φηη είρε 
έλαληη απηψλ, αιιά θαη φηη ε παξαπάλσ πξνο απηέο κεηαβίβαζε απέβιεπε φρη ηφζν 
ζηελ επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, αιιά θπξίσο θαη 
πξνερφλησο απνζθνπνχζε ζηελ καηαίσζε ηεο αμίσζεο ηνπ ελάγνληνο. Δπηπιένλ ε 
γλψζε ηεο ηέηαξηεο ελαγνκέλεο  πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη έρεη παξαιάβεη, 
σο ζχλνηθνο ηνπ παηέξα  θαη ηεο κεηέξαο ηνπο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη εμψδηθεο 
νριήζεηο  πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο  δηαθνξέο ηνπο κε ηνλ ελάγνληα. Ζ δε γλψζε 
ησλ ελαγνκέλσλ ζπγαηέξσλ δελ αλαηξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηέο γλψξηδαλ ηφζν 
ηελ απαίηεζε πνπ είρε ν παηέξαο ηνπο θαηά ηνπ ελάγνληνο επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε 
ππ΄αξηζκ. 70/11 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Γηθαζηή ηνπ Κνλνκεινχο  Πξσηνδηθείνπ 
Αζελψλ, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα αθπξψζεθε ηειεζηδίθσο κε ηελ ππ΄αξηζκ. 2609/17 
απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ, φζν θαη ηηο παξαδνζείζεο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο ησλ γνλέσλ ηνπο ζηνλ ελάγνληα, νη  νπνίεο εμάιινπ δελ εηζεπξάρζεζαλ εθ 
κέξνπο ηνπ  ελάγνληα. Ζ εθπιήξσζε άιισζηε εζηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ιφγνη εζηθήο 
εππξέπεηαο  ησλ δχν πξψησλ ελαγνκέλσλ πξνο ηελ  ηξίηε  θαη ηέηαξηε εμ απηψλ  
δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ  νχηε βιάβε ηνπ ελάγνληνο νχηε ηελ πξνηίκεζε ησλ 
εζηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ λνκηθψλ, κε ζπλέπεηα λα κελ αλαηξείηαη ν 
θαηαδνιηεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο άλσ γνληθήο παξνρήο … >. 

 
Θεθπξ. αληίγξαθν  ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 3380/18 απνθάζεσο ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ αο ππνβάιισ πξνο γλψζε ζαο θαη ηηο δηθέο ζαο 
θαηά λφκνλ ελέξγεηεο. 

 
Θαηά ηεο αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 3380/18 απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ν Γήκνο  δχλαηαη λα αζθήζεη είηε έθεζε [ εθ΄νζνλ βεβαίσο 
απνδείμεη  δφιν- γλψζε ηνπ εηδηθνχ δηαδφρνπ – ηξίηνπ]  είηε αγσγή απφ αδηθνπξαμία 
[ ΑΘ 914, 919 ] θαη δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε είηε απφ ηνλ νθεηιέηε είηε απφ 



ηνλ ηξίην γηα ηελ δεκία πνπ ππέζηε  απφ ηελ καηαίσζε  ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο 
απαίηεζεο ηνπ. 

 
Πεξί  πάλησλ ησλ αλσηέξσ αξκφδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 23/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 
απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε 
ζηνηρεία θαη έγγξαθα 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθσλα 
 

Δγθξίλεη ηελ άζθεζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδφλαο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο  θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 3380/18 
απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, πνπ εθδφζεθε επί ηεο 
αζθεζείζαο αγσγήο ηνπ Γήκνπ θαηά ησλ 1.- Ζιία Θνπξή ηνπ Γξεγνξίνπ, θαηνίθνπ 
Αραξλψλ, νδφο Δδέζζεο 32.-  Θαιπςψο ζπγ. Θσλ/λνπ Ιάζθαξε, ζπδ. Ζιία Θνπξή, 
θαηνίθνπ Αραξλψλ,   νδφο Δδέζζεο 3. 3.-.- Αγγειηθήο Θνπξή ηνπ Ζιία θαη ηεο 
Θαιπςψο, θαηνίθνπ Αραξλψλ, νδφο     Δδέζζεο 3.4.- Γήκεηξαο Θνπξή  ηνπ Ζιία θαη 
ηεο Θαιπςψο,  θαηνίθνπ Αραξλψλ,νδφο    Δδέζζεο 3. 5.-  ηεο Θππξηαθήο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία <  VELAM  PROPERTIES LIMITED >  [< ΒΔΙΑΚ ΠΡΟΠΔΡΣΗ ΙΗΚΗΣΔΛΣ 
> ],  ε νπνία εδξεχεη   ζηελ Ιεκεζφ  ηεο Θχπξνπ θαη επί ηεο νδνχ Ακνξγνχ 14 – 
Εαθάθη θαη εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγφξνπο ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θ.θ. 
Εακπέηα Γξφζνπ, Κελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζφζηνκν Υήην-Θηάκν φπσο 
αζθήζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο ελψπηνλ 
ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ έθεζε θαηά ησλ 1.- Ζιία Θνπξή ηνπ Γξεγνξίνπ, θαηνίθνπ 
Αραξλψλ, νδφο Δδέζζεο 3 2.-  Θαιπςψο ζπγ. Θσλ/λνπ Ιάζθαξε, ζπδ. Ζιία Θνπξή, 
θαηνίθνπ Αραξλψλ,   νδφο Δδέζζεο 3. 3.-.- Αγγειηθήο Θνπξή ηνπ Ζιία θαη ηεο 
Θαιπςψο, θαηνίθνπ Αραξλψλ, νδφο     Δδέζζεο 3.  4.- Γήκεηξαο Θνπξή  ηνπ Ζιία θαη 
ηεο Θαιπςψο,  θαηνίθνπ Αραξλψλ,νδφο    Δδέζζεο 3.  5.-  ηεο Θππξηαθήο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία <  VELAM  PROPERTIES LIMITED >  [< ΒΔΙΑΚ ΠΡΟΠΔΡΣΗ ΙΗΚΗΣΔΛΣ 
> ],  ε νπνία εδξεχεη   ζηελ Ιεκεζφ  ηεο Θχπξνπ θαη επί ηεο νδνχ Ακνξγνχ 14 – 
Εαθάθη θαη θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 3380/18 απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 
Αζελψλ θαη λα παξαζηνύλ, απφ θνηλνχ ή θαηά κφλαο,  θαηά ηελ νξηζζεζφκελε 
δηθάζηκν ή θαηά ηελ κεηά ηπρφλ αλαβνιή ηνηαχηε θαη ππνζηεξίμνπλ ηα ζπκθέξνληα 
ηνπ Γήκνπ, ππνβάιινληαο έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 143/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 



 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ 
4. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ 
5. Σκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 
6. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  


