ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 2284/21.1.2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών
σαράντα ενός είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Προεδρεύων
Αντιπρόεδρος, 2. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 3. Σεφτελής Κων/νος, 4. Γεωργάκης
Ευάγγελος, 5. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία,
8.

Βιδάλης

Παναγιώτης,

9.

Νικηφόρος

Ιωάννης,

10.

Μαρκουλάκη

Αικατερίνη,

11.

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17. Γιαννόπουλος
Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης, 19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα,
25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, 29. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία,
32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35.
Μπενάς Γεώργιος, 36. Πατσαβός Παναγιώτης, 37. Αρβανίτης Νικόλαος, 38. Πίκουλα Αργυρώ, 39.
Κοκοτίνης Χρήστος και 40. Σόφης Γεώργιος, ότι η Πρόεδρος κ. Ζαννιά Ευφημία απουσίαζε
κωλυώμενη, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο Προεδρεύων κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την έγκριση της πρόσθετης παρέμβασης που έγινε από το Δήμο
Ηλιούπολης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά των κληρονόμων Νάστου και της εντολής και
πληρεξουσιότητας που δόθηκε προς τους δικηγόρους του Δήμου (Νίκο Καραβέλο, Μαρία
Κατσικερού και Παντελή Λεοντάρα) να παραστούν και να εκπροσωπήσουν το Δήμο.
Ο Προεδρεύων τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης
του θέματος σχετικά με την λήψη απόφασης για την έγκριση της πρόσθετης παρέμβασης που έγινε
από το Δήμο Ηλιούπολης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και κατά των κληρονόμων Νάστου και της
εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε προς τους δικηγόρους του Δήμου και κάλεσε τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο να το εισηγηθεί.
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Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Νικηφόρος, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από
26.1.2011 εισηγητικό της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:
«Είναι γνωστή από ετών η αντιδικία που υπάρχει για τα ακίνητα που βρίσκονται στα όρια του
Δήμου μας και των ομόρων Δήμων Αργυρούπολης – Ελληνικού και Αλίμου μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της γνωστής οικογένειας των κληρονόμων Νάστου η οποία σήμερα αποτελείται από τα
ακόλουθα φυσικά πρόσωπα που συνεχίζουν τον δικαστικό αγώνα και ειδικότερα: 1. Αντιγόνη
Κων/νου Νάστου, σύζυγος Εμμανουήλ Σαρλά, 2. Ελένη χήρα Ιωάννου Νάστου, το γένος Ιωάννου
Τριανταφύλλου, 3. Στυλιανή Ιωάννου Νάστου, 4. Κων/νο Ιωάννου Νάστου, 5. Αλεξάνδρα χήρα
Αλεξίου Νάστου, το γένος Ιωάννη Καράμπαμπα, 6. Στυλιανή Αλεξίου Νάστου, σύζυγος Στεφάνου
Καραϊσκάκη, 7. Κωνσταντίνα Αλεξίου Νάστου, 8. Μαρία Κωνσταντίνου Νάστου, χήρα Ιωσήφ
Μάλοβιτς.
Στο δικαστικό αυτό αγώνα ο Δήμος Ηλιούπολης προέβη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να
δικαιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο και βεβαίως ο Δήμος, ο οποίος στα ακίνητα αυτά έχει εκτελέσει
σωρεία έργων και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ώστε να συνεχιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας των
ακινήτων αυτών προς όφελος των δημοτών και του κοινωνικού συνόλου.
Για τον λόγο αυτό, από την αρχή και μέχρι σήμερα, έκανε νόμιμες παρεμβάσεις στον δικαστικό
αγώνα και μάλιστα με όλα τα νόμιμα μέσα και ήταν αρωγός του Ελληνικού Δημοσίου στους
δικαστικούς αγώνες που προηγήθηκαν.
Στις 25-01-2011 συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η υπόθεση, μετά τη
διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης, και ο Δήμος τις απόψεις του τις υποστήριξε τόσο
με την πρόσθετη παρέμβαση που έκανε όσο και με τις προτάσεις που κατέθεσε προκειμένου να
παραστεί νομίμως.
Οι δικηγόροι που υπογράφουν τις προτάσεις αυτές για λογαριασμό του (Ν. Καραβέλος, Μ.
Κατσικερού και Π. Λεοντάρας) αιτιολογούν πλήρως το έννομο συμφέρον του Δήμου για την
παρέμβαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και κατά των παραπάνω αναφερομένων φυσικών
προσώπων (1. Αντιγόνη Κων/νου Νάστου, σύζυγος Εμμανουήλ Σαρλά, 2. Ελένη χήρα Ιωάννου
Νάστου, το γένος Ιωάννου Τριανταφύλλου, 3. Στυλιανή Ιωάννου Νάστου, 4. Κων/νο Ιωάννου
Νάστου, 5. Αλεξάνδρα χήρα Αλεξίου Νάστου, το γένος Ιωάννη Καράμπαμπα, 6. Στυλιανή Αλεξίου
Νάστου, σύζυγος Στεφάνου Καραϊσκάκη, 7. Κωνσταντίνα Αλεξίου Νάστου, 8. Μαρία Κωνσταντίνου
Νάστου, χήρα Ιωσήφ Μάλοβιτς) και ακόμη το έννομο συμφέρον του Δήμου Ηλιούπολης για την
παράσταση κατά τη συζήτηση μετά τη διενέργεια της συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης, η
οποία με κλήση της αντίδικης πλευράς προσδιορίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο της 25-01-2011
οπότε και συζητήθηκε.
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Κατόπιν όλων αυτών, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στα δικόγραφα που έχουν υπογραφεί
από τους δικηγόρους του Δήμου και το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχετικών που έχουν
κατατεθεί στην υπόθεση και τα οποία αποτελούν ένα σύνολο με το εισηγητικό αυτό, το Δημοτικό
Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων που σχετίζονται με την ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου συζητηθείσα στις 25-01-2011 υπόθεση και ειδικότερα:
1) Την έγκριση των δικογράφων των παρεμβάσεων του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
και κατά των κληρονόμων της οικογένειας ΝΑΣΤΟΥ όπως αναφέρονται στο ιστορικό
2) Την έγκριση των επί μέρους δικαστικών ενεργειών από την κάταρξη του δικαστικού αγώνα
μέχρι και σήμερα και ειδικότερα του δικαστικού αγώνα για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην με
ημερομηνία 14.4.2010 κλήση των αντιδίκων προς μετ’ απόδειξη συζήτηση (Αριθμός δικογράφου
75578/26.4.2010) Και
3) Την έγκριση της παράστασης που έγινε από τους άνω δικηγόρους του Δήμου (1. Νίκο
Καραβέλο, 2. Μαρία Κατσικερού και 3. Παντελή Λεοντάρα) στη συζήτηση της 25-01-2011 στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμ. πινακίου : (ΧΓ 2-1)
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τα δικόγραφα των παρεμβάσεων του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
κατά των κληρονόμων της οικογένειας ΝΑΣΤΟΥ όπως αναφέρονται στο ιστορικό
3. Εγκρίνει τις επί μέρους δικαστικές ενέργειες από την έναρξη του δικαστικού αγώνα μέχρι
και σήμερα και ειδικότερα του δικαστικού αγώνα για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην με
ημερομηνία 14.4.2010 κλήση των αντιδίκων προς μετ’ απόδειξη συζήτηση (Αριθμός δικογράφου
75578/26.4.2010) Και
4. Εγκρίνει την παράσταση που έγινε από τους άνω δικηγόρους του Δήμου (1. Νίκο Καραβέλο,
2. Μαρία Κατσικερού και 3. Παντελή Λεοντάρα) στη συζήτηση της 25-01-2011 στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμ. πινακίου : (ΧΓ 2-1)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2011.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28.1.2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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