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∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 30ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  612/2017  

                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Λήψη απόφασης σχετικά µε το 
αίτηµα της εταιρίας EKTASIS 
DEVELOPMENT A.E. για τη 
διατήρηση της απαλλοτρίωσης του 
κτήµατος ∆ουζένη του 2012   

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 20η του µήνα  
∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 47005/15-12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
24. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. Π. 
Τζούρας και Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Μπούµπα – Καλτσάκα, Π. Λαµπρόπουλος, Γ. Θωµάς, Χ. Μάζη και Κ. 
Φασίτσα και πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός. 

ΑΔΑ: 7ΙΜ5ΩΗΔ-ΙΩΒ



 2

  
Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. 
Αθανασάτου και Π. Αναστασιάδης (βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) οι οποίοι 
προσήλθαν στη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, πριν τη συζήτηση του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος, πριν την ψηφοφορία του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίµης ο οποίος προσήλθε πριν τη 
συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος και κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς. 
 
Μεταβολές: 
1. Μετά από πρόταση της Προέδρου το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. 
2. Η Πρόεδρος προέβη στην αλλαγή τίτλου του θέµατος από «Άρση απαλλοτρίωσης, 

τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου και εκ νέου επιβολή ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης του 
κτήµατος ∆ουζένη στο Ο.Τ. 276 επί των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Σαλαµίνος στο Χαλάνδρι - 
Εξέταση αιτήµατος διατήρησης της απαλλοτρίωσης» σε «Λήψη απόφασης σχετικά µε το 
αίτηµα της εταιρίας EKTASIS DEVELOPMENT A.E. για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης του 
κτήµατος ∆ουζένη του 2012»   

 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Επίσης για τη συζήτηση του κατωτέρω θέµατος, κληθείς παρίσταται ο δικηγόρος του ∆ήµου, κ. 
Π. Τακόπουλος.  
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 4ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο δικηγόρο του ∆ήµου κ. Πολύδωρο 
Τακόπουλο, ο οποίος αναφερόµενος στην υπ΄αριθµ. 47487/19-12-2017 εισήγηση του 
Τµήµατος Σχεδίου Πόλης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, είπε ότι: 
 
Με την υπ’ αρίθµ. 251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλανδρίου εγκρίθηκε η άρση 
απαλλοτρίωσης, η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου και η εκ νέου επιβολή ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης του κτήµατος ∆ουζένη στο ΟΤ 276, επί των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Σαλαµίνος 
στο Χαλάνδρι. 
Ο ∆ήµος Χαλανδρίου αφού τήρησε την προβλεπόµενη διαδικασία διαβίβασε µε το υπ’ αρίθµ. 
24705/21-7-2017 έγγραφο το φάκελο µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς έγκριση στη 
Γενική ∆/νση Πολεοδοµίας του ΥΠΕΝ. Στη συνέχεια µε το υπ’ αρίθµ. 38902/19-9-2017 η Γενική 
∆/νση Πολεοδοµίας του ΥΠΕΝ διαβίβασε το φάκελο στην Περιφέρεια Αττικής  προκειµένου να 
τεθεί η ρύθµιση υπόψη του οικείου ΣΥΠΟΘΑ.  
Στις 26-9-2017 η EKTASIS DEVELOPMENT Α.Ε. επανήλθε µε την σχετική αίτηση στην 
Περιφέρεια Αττικής   µε θέµα τη δήλωση διατήρησης της απαλλοτρίωσης του κτήµατος  ∆ουζένη, 
την οποία υπέβαλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος κος Αθανάσιος Καρελάς µε συνηµµένη υπεύθυνη 
δήλωση της κ. Παρασκευής Πολυχρόνη.  
Στο σχετικό έγγραφο η ∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής αναφέρει τα 
κάτωθι:  
• Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149Α/2016), τις διατάξεις του οποίου 
επικαλείται η EKTASIS DEVELOPMENT Α.Ε. στην αίτησή της: «Σε ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις, 
στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάµηνης προθεσµίας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001, οι ενδιαφερόµενοι 
ιδιοκτήτες µπορούν να υποβάλουν προς την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και τον 
υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζηµίωσης αίτηση και υπεύθυνη δήλωση περί διατήρησης της 
απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισµένης προσωρινής ή οριστικής αποζηµίωσης 
µέχρι και τις 31.12.2017. Αν το αίτηµα γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα µόνο τότε 

ΑΔΑ: 7ΙΜ5ΩΗΔ-ΙΩΒ



 3

υποχρεούται στην καταβολή της αποζηµίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αύξηση της τιµής της αποζηµίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερηµερίας». 
• Επειδή η Περιφέρεια Αττικής δεν είναι υπόχρεη καταβολής της αποζηµίωσης λόγω 
ρυµοτοµίας δεν νοµιµοποιείται να προβεί σε ολοκλήρωση της διαδικασίας διατήρησης  της 
απαλλοτρίωσης. 
• Σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του 
ΥΠΑΠΕΝ: «αρµόδιος για την εφαρµογή του σχεδίου και εποµένως η αίτηση που προβλέπεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.2882/2001 … πρέπει να υποβληθεί προς αποδοχή ή όχι  στο 
δήµο … όπου βρίσκεται το απαλλοτριούµενο».  
• ∆ιαβιβάζει εκ νέου την σχετική αίτηση στο ∆ήµο Χαλανδρίου προκειµένου να προβεί τις 
απαραίτητες ενέργειες αποδοχής ή µη του σχετικού αιτήµατος. 
Εποµένως ο ∆ήµος Χαλανδρίου, ως ο µόνος αρµόδιος, καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή ή 
όχι του αιτήµατος της EKTASIS DEVELOPMENT Α.Ε. για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης του 
κτήµατος  ∆ουζένη. Επιπλέον σε προφορικές συνεννοήσεις µε την αρµόδια υπάλληλο της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία χειρίζεται τον φάκελο της επιβολής ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης 
που υπέβαλε ο δήµος µε βάση την υπ’ αρίθµ. 251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Χαλανδρίου, έγινε σαφές ότι προκειµένου να προωθηθεί ο φάκελος στο ΣΥΠΟΘΑ απαιτείται η 
γνωµοδότηση του ∆ήµου για το αίτηµα διατήρησης της απαλλοτρίωσης. 
Κατόπιν σχετικού αιτήµατος από την Τεχνική Υπηρεσία ο δικηγόρος Πολύδωρος Τακόπουλος 
γνωµοδότησε επί του θέµατος µε την υπ΄ αριθµό 43334/21-11-2017 γνωµοδότησή του. 
 
Πολεοδοµικό καθεστώς του ακινήτου µέχρι την έκδοση της 4697/2012 δικαστικής 
απόφασης.  
Το «Κτήµα ∆ουζένη» επιφάνειας 2.997,20τ.µ. βρίσκεται στο Ο.Τ. 276 στην περιοχή του Κάτω 
Χαλανδρίου και περιλαµβάνει κτίσµα του εργοστασίου οινοπνευµατοποιίας ∆ουζένη που το 1999 
χαρακτηρίστηκε διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ498∆΄/1999), ως χαρακτηριστικό 
βιοµηχανικό κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα. 
Η αρχική ένταξη του ακινήτου στο σχέδιο πόλης γίνεται µε το Β.∆. «Περί τροποποιήσεως του 
πολεοδοµικού σχεδίου Χαλανδρίου εις τας οδούς Σουλίου και Σαλαµίνος µεταξύ των οδών 
Χολαργού-Περικλέους» (ΦΕΚ 290Α΄/1950) και το 1992, µε την υπ’ αριθµ. 27212/Π-910/23-10-
1992 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής, επεβλήθη πολεοδοµική δέσµευση στο ακίνητο 
προσδιορίζοντας τη χρήση «Χώρου Πολιτιστικού Κέντρου» (ΦΕΚ1157∆΄/1992). 
Με τις υπ’ αριθµ. 2923/2002 και 4478/2005 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
διατάσσεται η άρση της πιο πάνω δέσµευσης διά της σχετικής τροποποίησης του οικείου 
ρυµοτοµικού σχεδίου.  
Με την υπ’ αριθ. 20826/1097/07 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 576ΑΑΠ/2007) 
εγκρίθηκε η άρση και η επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης µε τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου 
στο Ο.Τ. 276 για καθορισµό του χώρου ως «∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου». Με τις υπ’ αριθµ. 
15/15.1.2009 και 379/4.8.2009 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλανδρίου επιβάλλεται 
άρση και επανεπιβολή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επί του ακινήτου (ΦΕΚ 563ΑΑΠ/2009).  
Με την υπ’ αριθ. 858/21.10.2010 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας ορίστηκε 
Προσωρινή Τιµή Μονάδας για την αγορά του ακινήτου από το ∆ήµο Χαλανδρίου, µε την 
διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Για την εδαφική έκταση ορίστηκε ως προσωρινή 
τιµή µονάδας το ποσό των 900 ευρώ ανά τ.µ. ήτοι (3.009,88τµΧ900ευρώ=) 2.708.892 ευρώ και 
για τα κτίσµατα το ποσό των 500 ευρώ ανά τ.µ. ήτοι (300,55τµΧ500ευρώ=) 150.275 ευρώ. 
Συνολικά και µε τα δικαστικά έξοδα που επιδικάστηκαν, το συνολικό ποσό της απαλλοτρίωσης 
ξεπερνούσε τα 3.100.000 ευρώ. 
Όµως σύµφωνα µε την µετέπειτα υπ’ αριθ. 4697/2012 απόφαση του Εφετείου Αθήνας (στο 
οποίο είχε παραπεµφθεί η υπόθεση για Οριστική τιµή Μονάδας) και επειδή είχαν παρέλθει 18 
µήνες από την δηµοσίευση της πρωτόδικης απόφασης, χωρίς ο ∆ήµος Χαλανδρίου να έχει 
καταθέσει στο Παρακαταθηκών και ∆ανείων το αντίστοιχο ποσό ως όφειλε, άρθηκε (για δεύτερη 
φορά) η απαλλοτρίωση αυτοδικαίως και δεν ορίστηκε Οριστική Τιµή Μονάδας.  
 
Αναγνώριση δικαιούχων της αποζηµίωσης βάση της προσωρινής τιµής µονάδος µε την 
191/2014 δικαστική απόφαση 
Με αίτησή της προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον ∆εκέµβριο του 2012, η εταιρεία 
«ΕΚΤΑSIS DΕVELΟΡΜΕΝΤ Α.Ε.» ζήτησε να αναγνωριστεί δικαιούχος της αποζηµίωσης που 
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καθορίστηκε προσωρινά µε την υπ’ αριθ. 858/2010 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών και που θα καθοριζόταν οριστικά µε απόφαση του Εφετείου Αθηνών. 
Επειδή όµως επί του ακινήτου ∆ουζένη την περίοδο εκείνη, όπως προκύπτει από το 
Πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών, η Εµπορική Τράπεζα (και νυν ALPHA BANK) είχε 
εγγράψει ως βάρος την 1.7.2009, Προσηµείωση Υποθήκης για 4.650.000 ευρώ και η Τράπεζα 
EFG EUROBANK ERGASIAS AE. την 6.7.2009 οµοίως Προσηµείωση Υποθήκης για 2.000.000 
ευρώ, δυνάµει των µε αριθµούς 22606Σ/17.6.2009 και 26155Σ/6.7.2009 αντίστοιχα αποφάσεων 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζήτησαν µε παρέµβασή τους στο ίδιο ως άνω 
δικαστήριο, η κάθε µία Τράπεζα ξεχωριστά, να οριστεί εκείνη ως ενυπόθηκος δανειστής, 
δικαιούχος της αποζηµίωσης. 
Επί της παραπάνω αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 191/2014 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας η οποία όρισε τους δικαιούχους της αποζηµίωσης ως ακολούθως: «Για 
τους λόγους αυτούς συνεκδικάζει την αίτηση και τις κύριες παρεµβάσεις. ∆έχεται την αίτηση και 
τις κύριες παρεµβάσεις. Αναγνωρίζει τη αιτούσα και τις κυρίως παρεµβαίνουσες δικαιούχους της 
αποζηµίωσης που καθορίσθηκε προσωρινά µε τη µε αριθµό 858/2010 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών και θα καθορισθεί οριστικά µε απόφαση του Εφετείου Αθηνών, για το 
περιγραφόµενο στο σκεπτικό της απόφασης ενιαίο ακίνητο, που απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά µε 
τις µε αριθµούς 15/2009 και 379/2009 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Χαλανδρίου Αττικής, σε συνδυασµό µε τη µε αριθµό 20826/1097/2007 απόφαση του Νοµάρχη 
Αθηνών, υπέρ και µε δαπάνες του καθ’ ου ∆ήµου Χαλανδρίου, για τη δηµιουργία ∆ηµοτικού 
Πολιτιστικού Κέντρου, και ειδικότερα τις κυρίως παρεµβαίνουσες κατά το ποσό που θα 
καταταγούν στον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο από τις 
διατάξεις του ΚΠολ∆ τρόπο και την αιτούσα επί του εναποµείναντος µετά τη διανοµή ποσού…». 
Πρακτικά αυτό σήµαινε ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 191/2014 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης, δηλαδή τα δύο εκατοµµύρια 
οκτακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εκατό εξήντα επτά (2.859.167) ευρώ πλέον δικαστικών 
εξόδων, ανάλογα µε τον πίνακα κατάταξης θα µοιραζόταν πρώτα στις ενυπόθηκες Τράπεζες 
ALPHA BANK µε Προσηµείωση Υποθήκης για 4.650.000 ευρώ και EUROBANK ERGASIAS A.E. µε 
Προσηµείωση Υποθήκης για 2.000.000 ευρώ και µόνο εάν µετά υπήρχε υπόλοιπο θα πήγαινε 
στην αιτούσα EKTASIS DEVELOPMENT A.E.  
Συνεπώς σε κάθε περίπτωση, εναποµείναν ποσό για να λάβει η αιτούσα EKTASIS DEVELOPMENT 
A.E. εκ της συνολικής βάσει προσωρινής τιµής µονάδας, αποζηµίωσης των 2.859.167 ευρώ δεν 
θα µπορούσε να υπάρξει εξαιτίας του ότι οι ενυπόθηκες Τράπεζες διεκδικούσαν συνολικά ποσά 
βαρών (4650000+2000000=) 6.650.000 ευρώ, ήτοι ποσά πολύ µεγαλύτερα του ποσού της 
αποζηµίωσης των 2.859.167 ευρώ. 
 
Μη υποβολή αιτήµατος διατήρησης µετά την αυτοδίκαιη άρση (4697/2012 δικαστική 
απόφαση) 
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ν.2882/2001) άρθρο 11 παρ. 3, που 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «περί 
ανάκλησης και άρσης µη συντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» προβλέπεται ότι: «Η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί µέσα σε ενάµισι έτος από 
τη δηµοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισµού της αποζηµίωσης και, σε περίπτωση 
απευθείας οριστικού καθορισµού της, από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης… Εφόσον οι 
θιγόµενοι ιδιοκτήτες επιθυµούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω 
παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάµηνης προθεσµίας, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και 
υπεύθυνη δήλωση της την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση, µέσα σε προθεσµία 
της έτους από την παρέλευση της προθεσµίας, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και 
καταβολής της δικαστικά καθορισµένης προσωρινής ή οριστικής αποζηµίωσης. Αν το αίτηµα γίνει 
δεκτό από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και υποχρεούται στην καταβολή της 
αποζηµίωσης, δεν επιτρέπεται ο ανακαθορισµός της αποζηµίωσης ή η αναζήτηση τόκων 
υπερηµερίας. Οι διατάξεις του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 1 εφαρµόζονται 
και σε απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί σύµφωνα µε της διατάξεις του παρόντος νόµου και 
έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση, λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάµηνης προθεσµίας. Στην 
περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να υποβάλλουν αίτηση για τη διατήρηση της 
απαλλοτρίωσης µέχρι της 31.12.2012». 
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Συνεπώς ανεξαρτήτως άλλων, η ιδιοκτήτρια εταιρεία EKTASIS DEVELOPMENT A.E, αν 
πραγµατικά επιθυµούσε την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης, µετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 
4697/2012 απόφασης του Εφετείου Αθήνας τον Αύγουστο του 2012, που ήρε για δεύτερη φορά 
την απαλλοτρίωση και δεν όρισε οριστική τιµή µονάδας, µπορούσε, σε εφαρµογή του παραπάνω 
άρθρου, να υποβάλλει σχετική αίτηση διατήρησης της απαλλοτρίωσης τουλάχιστον µέχρι της 
31.12.2012. Το γεγονός ότι δεν κατέθεσε τέτοια αίτηση δηλώνει ότι δεν επιθυµούσε την 
ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης. 
Πολεοδοµικό καθεστώς του ακινήτου από το 2012 έως σήµερα – Ενέργειες του ∆ήµου 
Χαλανδρίου 
Από τη δηµοσίευση τον Αύγουστο του 2012 της υπ’ αριθ. 4697/2012 απόφασης του Εφετείου 
Αθήνας, που ήρε για δεύτερη φορά την απαλλοτρίωση και δεν όρισε οριστική τιµή µονάδας, 
µέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2017 που αποφασίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
Τροποποίηση Ρυµοτοµικού και εκ νέου επιβολή απαλλοτρίωσης στο κτήµα ∆ουζένη, ήτοι πέντε 
(5) χρόνια µετά, το πολεοδοµικό στάτους του ακινήτου ∆ουζένη παρέµενε αρρύθµιστο λόγω της 
απόλυτης αδράνειας της ιδιοκτήτριας εταιρείας EKTASIS DEVELOPMENT A.E, µόνης αρµόδιας να 
αιτηθεί τη ρύθµιση του πολεοδοµικού στάτους του ακινήτου µετά την άρση της απαλλοτρίωσης. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ’ αριθ.  Ν.4067/2012, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει, 
άρθρο 32, παρ. 3: «...Με την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, επιτρέπεται 
η εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης, για 
τον ίδιο ή για άλλο σκοπό, µόνον εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) σοβαροί πολεοδοµικοί λόγοι και αναγκαιότητα διατήρησης του ακινήτου ως κοινόχρηστου ή 
κοινωφελούς χώρου, βάσει πολεοδοµικών προτύπων ή των προβλέψεων του ισχύοντος γενικού 
πολεοδοµικοΰ σχεδιασµού όπου υπάρχει και β) πρόθεση και οικονοµική δυνατότητα του οικείου 
δήµου ή άλλου αρµόδιου φορέα για την άµεση καταβολή της προσήκουσας αποζηµίωσης στους 
δικαιούχους, που αποδεικνύεται µε την εγγραφή της προσήκουσας αποζηµίωσης σε ειδικό 
κωδικό στον προϋπολογισµό του οικείου δήµου ή του εκάστοτε αρµόδιου φορέα. Ως 
προσήκουσα αποζηµίωση για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 
υπολογιζόµενη µε βάση το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά το 
ηµερολογιακό έτος δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διοικητικής 
πράξης έγκρισης της τροποποίησης, µε την οποία επιβάλλεται εκ νέου η ρυµοτοµική 
απαλλοτρίωση ή δέσµευση.»  
Επειδή οι σοβαροί πολεοδοµικοί λόγοι και η αναγκαιότητα διατήρησης του διατηρητέου ακινήτου 
∆ουζένη ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου εξακολουθούσαν να συντρέχουν, ο ∆ήµος 
Χαλανδρίου ζήτησε και πέτυχε µε την υπ’ αριθ. 116.5.2/2017 του Πράσινου Ταµείου την 
χρηµατοδότηση του συνόλου του ποσού της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, που σύµφωνα µε 
τα φύλλα υπολογισµού ανέρχονταν στο ποσό των 1.363.279,17 ευρώ. για την εκ νέου επιβολή 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης.   
Έχοντας εξασφαλίσει το παραπάνω ποσό ο ∆ήµος προχώρησε στη διαδικασία νέας επιβολής της 
απαλλοτρίωσης µε την 251/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Σχετικά µε το εξεταζόµενο αίτηµα διατήρησης της απαλλοτρίωσης από την εταιρεία 
EKTASIS DEVELOPMENT A.E 
Με την από 25.9.2017 αίτησή της, η εταιρεία EKTASIS DEVELOPMENT A.E, διά του φερόµενου 
ως πληρεξούσιου δικηγόρου της Καρελά Αθανάσιου, αιτείται ότι επειδή «…µε την υπ’ αριθ. 
191/2014 αµετάκλητη απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η εταιρεία µας 
αναγνωρίστηκε δικαιούχος της οφειλοµένης αποζηµιώσεως…» ως εκ τούτου «…δεχόµεθα να µας 
καταβληθεί η δικαστικά καθορισµένη προσωρινή ή οριστική αποζηµίωση µε την υπ’ αριθ. 
858/2010 αµετάκλητη απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». 
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι γνωστό ότι έχει υπαχθεί µε δικαστική απόφαση στο ειδικό νοµικό 
στάτους του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Θα έπρεπε κατά συνέπεια στην αίτησή της 
κατ’ αρχήν η εταιρεία να περιγράφει αναλυτικά και µε προσκόµιση των σχετικών εγγράφων, το 
ιδιαίτερο νοµικό στάτους στο οποίο βρίσκεται σήµερα και να διευκρινίζει αναλυτικά αν δικαιούται 
ή όχι να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες και αν δικαιούται µε έγκριση ποιου οργάνου. 
Ως συνέπεια της απόκρυψης αυτής δεν προκύπτει ούτε αναφέρεται από που πηγάζει η 
πληρεξουσιότητα του υπογράφοντος την αίτηση δικηγόρου της, ούτε γίνεται σχετική προσκόµιση 
ή επίκληση κάποιου σχετικού εγγράφου. Συνεπώς ανεξαρτήτως κάθε άλλου, η ως άνω αίτηση 
πάσχει από έλλειψη αφενός των απαραίτητων πληροφοριών του νοµικού στάτους της αιτούσας 
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εταιρείας και του αν και πως δικαιούται ή µη να αιτείται παροµοίως και αφετέρου της νόµιµης 
πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος αυτή δικηγόρου. Ως εκ τούτου δεν είναι νόµιµη και δεν 
µπορεί να γίνει δεκτή. 
Οµοίως και για την υπογράφουσα την Υπεύθυνη ∆ήλωση Παρασκευή Πολυχρόνη, η οποία 
δηλώνει µεν νόµιµη εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας πλην όµως δεν προσκοµίζει σχετικά 
έγγραφα ούτε επικαλείται από πού πηγάζει ή προκύπτει ότι είναι η νόµιµη εκπρόσωπος και αν 
δικαιούται να καταθέτει στο όνοµα της εταιρείας τέτοια αίτηση. Ως εκ τούτου και µόνο γι αυτό 
τον λόγο η Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν είναι νόµιµη και δεν µπορεί να γίνει δεκτή. 
Επίσης σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 191/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
δικαιούχοι τυπικά και ουσιαστικά, της αποζηµίωσης σύµφωνα µε την προσωρινή τιµή µονάδας 
που είχε οριστεί µε την υπ’ αριθ. 858/2010 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
αλλά και της οριστικής που θα αποφάσιζε το Εφετείο, λόγω βαρών, ορίστηκαν οι 
παρεµβαίνουσες Τράπεζες, ως ενυπόθηκοι δανειστές, πρώτα η ALPHA BANK (ως διαδόχου της 
Εµπορικής) για το ποσό των 4.650.000 ευρώ και µετά η EUROBANK ERGASIAS A.E. για το ποσό 
των 2.000.000 ευρώ.  
Η αναφορά στην ίδια απόφαση ότι η αιτούσα EKTASIS DEVELOPMENT A.E. δικαιούται «…του 
εναποµείναντος µετά τη διανοµή ποσού…», καθαρά τυπική σηµασία έχει δεδοµένου ότι 
εναποµείναν ποσό λόγω των µεγάλων βαρών σε κάθε περίπτωση δεν θα µπορούσε να υπάρξει». 
Ως εκ τούτου η ιδιοκτήτρια εταιρεία EKTASIS DEVELOPMENT A.E. που δεν ορίστηκε δικαιούχος 
της αποζηµίωσης σύµφωνα µε την  υπ’ αριθ. 191/2014 δικαστική απόφαση, δεν δικαιούται να 
αιτείται να της καταβληθεί η σχετική αποζηµίωση και πρέπει και γι αυτό το λόγο να απορριφθεί 
σχετική αίτησή της. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως και ανεξαρτήτως κάθε άλλου που αναφέρεται παραπάνω, στη 
διάταξη του άρθρου 49 (32Α Κώδικα Απαλλοτριώσεων) που επικαλείται η ιδιοκτήτρια εταιρεία 
αναφέρεται ρητά και κατηγορηµατικά ότι: «…Αν το αίτηµα γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο 
φορέα µόνο τότε υποχρεούται στην καταβολή της αποζηµίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αύξηση της τιµής της αποζηµίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερηµερίας». 
Επειδή είναι εµφανές ότι η εν λόγω αίτηση δεν µπορεί να γίνει δεκτή και για λόγους ουσίας γιατί 
µια τέτοια αποδοχή θα περιπλέξει και θα καθυστερήσει ακόµα παραπέρα την ολοκλήρωση της 
απαλλοτρίωσης δεδοµένου ότι µε την υπ’ αριθ. 858/21.10.2010 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας ορίστηκε Προσωρινή τιµή µονάδας για την αγορά του ακινήτου από το 
∆ήµο Χαλανδρίου, το συνολικό ποσό της οποίας ξεπερνούσε τα 3.100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
είναι πολύ µεγαλύτερο της σηµερινής αντικειµενικής αξίας του ακινήτου που σύµφωνα µε τα 
φύλλα υπολογισµού ανέρχεται στα 1.363.279,17 ευρώ ενώ η πραγµατική εµπορική ανέρχεται 
στα 1.100.000 ευρώ σύµφωνα µε έκθεση Πιστοποιηµένου Εκτιµητή. 
 
Με την υπ΄ αριθµό  97/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίστηκε η 
απόρριψη του αιτήµατος διατήρησης της απαλλοτρίωσης του κτήµατος ∆ουζένη από την εταιρεία 
EKTASIS DEVELOPMENT A.E., το οποίο υποβλήθηκε µε την υπ΄ αριθµό 33361/26-09-2017 
αίτηση. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπηρεσία ζητά όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει 
για την αποδοχή ή  την απόρριψη του αιτήµατος διατήρησης της απαλλοτρίωσης του κτήµατος 
∆ουζένη από την εταιρεία EKTASIS DEVELOPMENT A.E., το οποίο υποβλήθηκε µε την υπ΄ 
αριθµό 33361/26-09-2017 αίτηση. 
 
 
Συνηµµένα υποβλήθηκαν:    

1. Η µε αρ. πρωτ. 33361/26-09-2017 αίτηση µε θέµα τη δήλωση διατήρησης της 
απαλλοτρίωσης του κτήµατος ∆ουζένη µε συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση της κ. 
Παρασκευής Πολυχρόνη. 
2. Το µε αρ. πρωτ. 196424/13-10-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. 
3. Η 43334/21-11-2017 γνωµοδότηση του δικηγόρου Πολ. Τακόπουλου επί του 
θέµατος. 
4. Η µε αριθµό  97/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Χαλανδρίου. 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
 
την απόρριψη του αιτήµατος διατήρησης της απαλλοτρίωσης του κτήµατος ∆ουζένη από την 
εταιρεία EKTASIS DEVELOPMENT A.E., το οποίο υποβλήθηκε µε την υπ΄ αριθµό 33361/26-09-
2017 αίτηση, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται και σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ. 43334/21-11-2017 γνωµοδότηση επί του θέµατος, του δικηγόρου κ. Πολ. 
Τακόπουλου. 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 612/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 22/12/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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