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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 43/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 281/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο  
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
(υπόθεση παρέμβασης Ελλ.Δημοσίου 
κατά Δήμου κλπ.)» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 17 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
26269/43/12-10-2018 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 Α΄. 
 
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) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης 
Ιωάννης 5) Παπαλουκά Ευτυχία 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) 
Ταβλαρίδης Παναγιώτης και 8) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

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

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 26042/10-10-2018 εισήγηση της Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος:  
 
Προς 
Τον κ. Δήμαρχο Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος 
 
Την  18-9-18   κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος [ αριθμ. 
πρωτ. 23788/19-9-18]  η  από  14-9-18 [ υπ΄αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 86214/ΕΑΚ  
3331/18-9-18 ] κυρία παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως 
εκπροσωπουμένου  από  τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην 
Αθήνα [ οδός Νίκης 5] που απευθύνεται ενώπιον του  Πολυμελούς    
Πρωτοδικείου Αθηνών [ Νέα Τακτική Πολυμελούς ] κατά  α] του  Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού με την επωνυμία < Αστικός και Παραθεριστικός  Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός Στρατιωτικών, Ιδιωτών και Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης Συν.ΠΕ>  που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα  β] του 
Δήμου Ν. Φιλ/φειας  και γ] της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία < 
Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία > και τον διακριτικό τίτλο < Κτιριακές 
Υποδομές ΑΕ> που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Φαβιέρου 30 και 
εκπροσωπείται νόμιμα. 
 
Με την ως άνω κυρία παρέμβαση του, το Ελληνικό Δημόσιο ζητεί : <….. Να 
γίνει δεκτή η κυρία παρέμβαση μας με τον σκοπό να απορριφθεί στο σύνολο 
της η από 10-4-18 και με αριθμ. καταθ. 43119/1639/2018 αγωγή του πρώτου 
των καθ΄ων καθώς και κάθε προβαλλόμενος στην ένδικη υπόθεση ισχυρισμός 
και ένσταση των υπ΄αριθμ. 2 και 3 των καθών περί δικής τους  κυριότητας και 
νομής επί του ενδίκου ακινήτου. Να αναγνωρισθεί η αποκλειστική κυριότητα  
και νομή του Ελληνικού Δημοσίου επί του επιδίκου ακινήτου, ήτοι τμήματος 
της απαλλοτριωθείσης με την υπ΄αριθμ. 1105090/10388/0010/29-11-2000 
ΚΥΑ < Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης για ανέγερση του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν.Φιλ/φειας [ΦΕΚ Δ΄ 888/18-12-2000] εκτάσεως 
και συγκεκριμένα της ιδιοκτησίας υπ΄αριθμ. 29 εμβαδού 4.702 τμ. η οποία 
περιγράφεται στο συνημμένο στην παρούσα  από 15-7-2003 κτηματολογικό 
πίνακα και από 7-7-2003 διάγραμμα του μηχανικού Κ.Φωτόπουλου, με 
στοιχεία Β-Γ-Δ-Ε-Η1-Ζ-Ι-Ι1-Β1-Α1-Γ1-Δ1-Ε1-Ζ1. Να αναγνωρισθεί το Ελληνικό 
Δημόσιο δικαιούχο της καθορισθείσας με την υπ΄αριθμ. 693/2003  απόφαση 
του Εφετείου Αθηνών   αποζημίωσης της  επίδικης ως άνω περιγραφόμενης 
έκτασης, που απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνη της ΟΣΚ ΑΕ 
με την υπ΄αριθμ. 1105090/10388/0010/29-11-2000 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Να  



καταδικασθούν ο αντίδικος 1ος καθού η παρούσα κυρία παρέμβαση μας στην 
εν γένει δικαστική μας δαπάνη…>. 
 
Σημειούται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας [ Ν. 4334/15] η προθεσμία κατάθεση προτάσεων  και όλων των 
σχετικών είναι εκατό [ 100] ημέρες από την κατάθεση της αγωγής., ήτοι το 
αργότερο μέχρι την 24-10-18. 
 
Oμοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νέου Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας [ Ν. 4334/15] ορίζεται ότι παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, 
ανακοινώσεις δίκης  και ανταγωγές  κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους 
τους διαδίκους μέσα  σε εξήντα [60] ημέρες  από την κατάθεση της 
αγωγής , ήτοι το αργότερο μέχρι την 24-10-18. 
 
Εν όψει των ανωτέρω  και προς προστασία των συμφερόντων  του Δήμου   
Ν. Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλκηδόνος , ως μετονομάσθη ο Δήμος   Φιλ/φειας- 
Χαλκηδόνος ,  ως  καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.   Φιλ/φειας [ άρθρο 1 και 
283 Ν.3852/10] και δια λογ/σμό αυτού   άμα δε και προς απόκρουση της υπό 
κρίσιν κυρίας παρεμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου , παρακαλώ όπως  
χορηγήσετε στους επί παγία αντιμισθία πληρ. δικηγόρους του Δήμου Ν. 
Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος κ.κ Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο Παπαδημητρίου και 
Χρυσόστομο Χήτο- Κιάμο   το  αργότερο μέχρι την  20-10-18   σχετική 
απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Φιλ/φειας- 
Ν.Χαλκηδόνος που να  τους εξουσιοδοτεί  όπως από κοινού ή μεμονωμένα 
έκαστος αυτών  παρασταθούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών [ νέα τακτική διαδικασία] κατά την συζήτηση  της ως άνω κυρίας 
παρεμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου  καθώς και σε  κάθε επόμενο στάδιο  
αυτής  προς   απόκρουση της ως άνω από   14-9-18 [ υπ΄αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 
86214 ΕΑΚ  3331/18-9-18 ] κυρίας παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου 
νομίμως εκπροσωπουμένου  από  τον Υπουργό Οικονομικών που 
κατοικοεδρεύει στην Αθήνα [ οδός Νίκης 5] που απευθύνεται ενώπιον του  
Πολυμελούς    Πρωτοδικείου Αθηνών [ Νέα Τακτική Πολυμελούς ] κατά  α] του  
Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία < Αστικός και Παραθεριστικός  
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στρατιωτικών, Ιδιωτών και Υπαλλήλων 
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης Συν.ΠΕ>  που εδρεύει στην Αθήνα και 
εκπροσωπείται νόμιμα  β] του Δήμου Ν. Φιλ/φειας  και γ] της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία < Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία > και τον 
διακριτικό τίτλο < Κτιριακές Υποδομές ΑΕ> που εδρεύει στην Αθήνα επί της 
οδού Φαβιέρου 30 και εκπροσωπείται νόμιμα , 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. 43/2018 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 στοιχεία και έγγραφα 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 
 

Εξουσιοδοτούνται οι  επί παγία αντιμισθία πληρεξούσιοι δικηγόροι της 
Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ν. Φιλ/φειας- Ν. Χαλκηδόνος  κ.κ  Ζαμπέτα 
Δρόσου, Μενέλαος Παπαδημητρίου και Χρυσόστομος Χήτος- Κιάμος,  όπως 
μετονομάσθηκε ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος δυνάμει του ΠΔ 71/17 [ 



ΦΕΚ 104/Α/ 26-7-17] ως καθολικού διαδόχου του Δήμου  Ν.Φιλ/φειας [ άρθρο 
1 και 283 Ν. 3852/10],  όπως από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος αυτών 
παραστούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ νέα τακτική 
διαδικασία] κατά την συζήτηση  της περιγραφομένης στην εισήγηση της 
παρούσας κυρίας παρεμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου  καθώς και σε  κάθε 
επόμενο στάδιο  αυτής  προς   απόκρουση της ως άνω από   14-9-18 [ 
υπ΄αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 86214 ΕΑΚ  3331/18-9-18 ] κυρίας παρέμβασης του 
Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου  από  τον Υπουργό 
Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα [ οδός Νίκης 5] που 
απευθύνεται ενώπιον του  Πολυμελούς    Πρωτοδικείου Αθηνών [ Νέα Τακτική 
Πολυμελούς ] κατά  α] του  Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία < 
Αστικός και Παραθεριστικός  Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στρατιωτικών, 
Ιδιωτών και Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης Συν.ΠΕ>  που εδρεύει 
στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα  β] του Δήμου Ν. Φιλ/φειας  και γ] της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία < Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη 
Εταιρεία > και τον διακριτικό τίτλο < Κτιριακές Υποδομές ΑΕ> που εδρεύει 
στην Αθήνα επί της οδού Φαβιέρου 30 και εκπροσωπείται νόμιμα, 
καταθέτοντας προς  τούτο  έγγραφα και υπομνήματα. 
 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 281/2018 
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 Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας 
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


