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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 9ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 1-4-2019 

Αρ. Απόφασης: 19 
 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  1-4-2019  ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα  14:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 21/27-3-2019 πρόσκληση  του αναπληρωτή προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας κ. Γεωργούλη Ευάγγελου σύµφωνα µε τον Ν. 4257/2014 άρθρο 2 παρ. 1 περί 
αναπλήρωσης προέδρου  και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  
κκααιι  άάρρθθρροο  8899  περί σύγκλισης και λειτουργίας του συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.  
 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (8) Συµβούλους : 

1. Γεωργούλης Ευάγγελος 
2. Κορκίδη Χριστίνα 
3. Λέντζος Γεώργιος 
4. Μακρής Χρήστος 
5. Ντίζος Χριστόφορος 
6. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία 
7.  Τζωρτζάτου Αγγελική 
8.  Φασιλής Βασίλειος 
 
 
Απόντες είναι οι κ.κ. Αθανασίου Ευαγγελία, Βρεττάκος Αθηνόδωρος, Παππάς Νικόλαος 
 

 
Ο Αναπληρωτης Πρόεδρος: Γεωργούλης Ευάγγελος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 

 

 



ΘΕΜΑ 7
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

           «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση ή µη της υπ’ αρ. 716/2010 Απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά για την έγκριση της οριοθέτησης του 
κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου µε τις όµορες ιδιοκτησίες Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά 
επί των πραγµατικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στο από 1958 τοπογραφικό διάγραµµα του 
∆ήµου Πειραιά.» 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 
λήψη της µε αρ. πρωτ.1186/27-2-2019 εισήγησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. – 
Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α., η οποία έχει ως εξής: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π. 
   
ΤΜΗΜΑ :  ΓΕΝ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – Π.Ε.Α. 
 

 

Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 716/2010 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά 

για την έγκριση της οριοθέτησης του κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου µε τις όµορες ιδιοκτησίες 

Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά επί των πραγµατικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στο από 

1958 τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ήµου Πειραιά» 

 

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’ αρ. 716/2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

           2. Το µε αρ. πρωτ. 48306/1872/10-10-18 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 

          3. Η µε αρ. Α45/2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά 

 

     Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης επί του ως άνω θέµατος που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ 

αρ. 716/2010 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά, για την έγκριση της 

οριοθέτησης του κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου µε τις όµορες ιδιοκτησίες Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας 

Κοκονά επί των πραγµατικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στο από 1958 τοπογραφικό διάγραµµα του 

∆ήµου Πειραιά. 

     Αναφορικά µε το θέµα σας παραθέτουµε το ακόλουθο ιστορικό:      

     Τα κληροδοτήµατα διέπονται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόµου 2039/1939 (ΦΕΚ 

455Α/1939), όπως αυτός ισχύει σήµερα.  

     Με την υπ’ αριθ. 610/16-4-2008 Απόφαση Αντιδηµάρχων Αρχ/κου – Γ.Σ.Π. και Πολεοδοµίας ορίστηκε 

η επιτροπή για τον καθορισµό των ορίων του ∆ηµοτικού Κτήµατος (κληρ. Σπυρόπουλου) επί των οδών 

Νέστορος και Σκρά στο Ο.Τ. 177/Τ.27 στην Καστέλα, µε τα όµορα αυτού οικόπεδα, φερόµενων 

ιδιοκτητών Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά.   

     Το πρόβληµα έχει προκύψει από το 1985 µε την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός του 

κληροδοτήµατος, βόρεια των φεροµένων ιδιοκτησιών Βαρβάρας Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά και όχι επί 

του κοινού ορίου µεταξύ των ιδιοκτησιών αυτών και του κληροδοτήµατος. Το κοινό όριο είναι αυτό που 

παρουσιάζεται στο αρχικό κτηµατολογικό διάγραµµα των Υπηρεσιών του ∆ήµου  



κατά το έτος 1958. Κατά αυτόν τον τρόπο µεταξύ του τοιχίου και του κοινού ορίου του 

κληροδοτήµατος, δηµιουργήθηκε οικοπεδικό τµήµα, στο οποίο δεν ασκήθηκε οποιαδήποτε νοµή από τον 

∆ήµο ως διαχειριστής του κληροδοτήµατος. 

     Για το κληροδότηµα, όπως αυτό ορίζεται από το ανωτέρω αναφερόµενο κτηµατολογικό διάγραµµα 

του 1958, ισχύει η υπ’ αρ. 8708/453/22-2-1985 – ΦΕΚ 170∆/1985 Υπουργική Απόφαση µε την οποία 

τροποποιήθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο του ∆ήµου Πειραιά και ο χώρος  του κληροδοτήµατος 

χαρακτηρίστηκε ως χώρος παιδικής χαράς  και κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. 

     Κατόπιν της συλλογής όλων των απαραίτητων στοιχειών (οικοδοµικών αδειών, συµβολαίων, 

τοπογραφικών µετρήσεων και διαγραµµάτων) η επιτροπή για τον καθορισµό των ορίων του ∆ηµοτικού 

Κτήµατος (κληρ. Σπυρόπουλου) µε τα όµορα αυτού οικόπεδα, που ορίστηκε µε την υπ’ αριθ. 610/16-4-

2008 Απόφαση Αντιδηµάρχων Αρχ/κου – Γ.Σ.Π. και Πολεοδοµίας (συν.1), συνεδρίασε για την εξέταση 

και τον καθορισµό των ορίων του κληροδοτήµατος µε τις όµορες αυτού ιδιοκτησίες. Για το λόγο αυτό 

συντάχθηκαν τα υπ’ αριθ. πρωτ. 26405/433/13-3-2009 (συν.2) και 33356/2261/24-3-10 (συν.3) 

Πρακτικά της συγκεκριµένης επιτροπής που αφορούσαν στις όµορες και πλέον προβληµατικές ιδιοκτησίες 

κας Κεντάρχου και κας Κοκονά αντίστοιχα. 

     Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προέκυψε ότι το µεν οικόπεδο φερόµενης ιδιοκτησίας Βαρβάρας 

Κεντάρχου εισέρχεται εντός του κληροδοτήµατος καταλαµβάνοντας επιφάνεια 3,50 τ.µ. και το δε 

οικόπεδο φερόµενης ιδιοκτησίας Ελίνας Κοκονά εισέρχεται εντός του κληροδοτήµατος καταλαµβάνοντας 

επιφάνεια 15,20 τ.µ. περίπου. Τα παραπάνω διαπιστωθέντα αναφέρονται αναλυτικά στα 

προαναφερόµενα Πρακτικά. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι στο οικόπεδο φερόµενης 

ιδιοκτησίας Βαρβάρας Κεντάρχου έχει επιβληθεί από την Πολεοδοµία η υπ’ αριθ. 2355/662/27-3-2002 

διακοπή οικοδοµικών εργασιών της υπ’ αριθ. 75/2002 οικοδοµικής άδειας, λόγω της αµφισβήτησης των 

ορίων του οικοπέδου της µε το προκείµενο κληροδότηµα. 

 

Εικόνα 1: Τµήµα κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου 

 



 

 
Εικόνα 2: κοινόχρηστος χώρος Νέστορος και Σκρά 

 

        Η Επιτροπή Σχεδίου Πόλης, σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 15/30-6-2010 Πρακτικό της (συν.4), πρότεινε 

την οριοθέτηση του κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου µε την ιδιοκτησία της Βαρβάρας Κεντάρχου επί των 

υλοποιηµένων σήµερα τοιχίων και µε την ιδιοκτησία της Ελίνας Κοκονά επί των πραγµατικών ορίων του 

κληροδοτήµατος. Επίσης, η επιτροπή Σχεδίου Πόλης αποδέχθηκε την υπ’ αριθ. πρωτ. 70243/30-6-2010 

πρόταση της Ελένης Σίνη, για την αποξήλωση του παλαιού και την κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης 

στα πραγµατικά κοινά όρια της ιδιοκτησίας Ελίνας Κοκονά µε το κληροδότηµα Σπυρόπουλου και θέτει ως 

προϋπόθεση τα έξοδα να βαρύνουν την ίδια. Κατόπιν, λήφθηκε και η υπ’ αριθ. 716/2010 (συν.5) 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία ταυτίζεται µε την άποψη της Επιτροπής Σχεδίου Πόλης, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο παραπάνω υπ’ αριθ. 15 Πρακτικό της. 

Α. ΦΕΡΟΜΕΝΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΟΚΟΝΑ 

     Κατά της 716/2010 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προσέφυγε η κ. Κοκονά στη ∆/νση 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, διότι σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της, η απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου λήφθηκε κατά ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότητας µεταξύ 

των πολιτών, και εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 07/∆ΤΑ/9663/2010/17-1-2011 Απόφαση του Γεν. 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της(συν.6, συν.7) 

 

 

 



     Στη συνέχεια ο ∆ήµος Πειραιά άσκησε προσφυγή, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 

του Ν. 3463/2006, κατά της ανωτέρω Απόφασης του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 5/9-3-11 Πρακτικό (συν.8) έγινε δεκτή η προσφυγή του ∆ήµου 

Πειραιά απορρίπτοντας την προσφυγή της κ. Κοκονά, ως εκπρόθεσµη.   Το παρόν Πρακτικό 

προσβάλλεται µόνο στα αρµόδια ∆ικαστήρια κατ’ άρθρο 152 παρ. 4 του Ν. 3463/2006.  

     Παράλληλα η κ. Κοκονά άσκησε αίτηση ακύρωσης στο αρµόδιο Εφετείο Πειραιά κατά του Πρακτικού 

5 & της 716/2010 Απόφασης ∆.Σ. και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2332/2015 Απόφαση (συν.9) από το Α1 

Ακυρωτικό Τµήµα, (αρ. πρωτ. Υ∆ΟΜ: 5646/27-10-15) σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η κρινόµενη 

αίτηση ως απαράδεκτη, διότι µε αυτή η κ. Κοκονά επεδίωκε ουσιαστικώς την αναγνώριση της 

κυριότητάς της επί της εκτάσεως των 15,20 τ.µ. του Κληροδοτήµατος και συνεπώς 

προκαλείται διαφορά υπαγοµένη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.  

Β.  ΦΕΡΟΜΕΝΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ 

      Με το υπ’ αρ. πρωτ. 40860/735/21-10-2011 έγγραφο (συν.10) η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 

γνωµοδότησε «όπως εγκριθεί η προσκύρωση του Κληροδοτήµατος Σπυροπούλου µε την ιδιοκτησία της 

Βαρβάρας Κεντάρχου επί των υλοποιηµένων σήµερα τοιχίων και µε την ιδιοκτησία της Ελίνας Κοκονά επί 

των πραγµατικών ορίων του κληροδοτήµατος, όπως αυτά ορίζονται µε το υπ’ αρ. 33356/2261/24-3-2010 

Πρακτικό Αρ.2 της Επιτροής για τον Καθορισµό των Ορίων.»   

     Ακολούθησαν οι µε αρ. πρωτ. 3870/77/17-1-2013 και 17566/77/13-5-2013 (συν.11) Γνωµοδοτήσεις 

της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά σχετικά µε το θέµα και στη συνέχεια λήφθηκε η υπ’ αρ. 

413/31-7-2013 Απόφαση (συν.12) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίσθηκε η αποδοχή 

της  17566/77/13-5-2013 Γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας για την διενέργεια διαδικασίας 

Προσκύρωσης οικοπεδικής λωρίδας  του κληροδοτήµατος Σπυροπούλου στη φερόµενη ιδιοκτησία Βαρ. 

Κεντάρχου επί της οδού Νέστορος 25 για την εφαρµογή της υπ’ αρ. 716/29-11-2010 Απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.  Προς εφαρµογή της ανωτέρω Απόφασης συντάχθηκε από το αρµόδιο 

Τµήµα της Υπηρεσίας ∆όµησης η υπ’ αρ. 2/2014 Πράξη Τακτοποίησης - Προσκύρωσης (αρ. πρωτ. 

1450/33/7-3-2014) (συν.13), η οποία ακυρώθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 189052/23-1-2015 Απόφαση 

της Περιφέρειας Αττικής (συν.14).  Κατά της ανωτέρω ακύρωσης επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής 

στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  Το αρµόδιο Τµήµα της Υπηρεσίας ∆όµησης 

επισήµανε µη έγκυρα στοιχεία στην Απόφαση Ακύρωσης της Περιφέρειας Αττικής µε το υπ’ αρ. πρωτ. 

2458/99/6-5-2015 έγγραφο (συν.15).   

     Σηµειώνουµε ότι τόσο η 413/31-7-2013 απόφαση ∆.Σ., όσο και η 2/2014 Πράξη Τακτοποίησης - 

Προσκύρωσης διαβιβάστηκαν στην  ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων, η οποία µε το υπ’ αρ. πρωτ. 

2888/20-6-2014 έγγραφο (συν.16) προς το Υπ. Οικονοµικών ζητά ενηµέρωση ως προς το στάδιο της 

διενέργειας του διαχειριστικού ελέγχου για το Κληροδότηµα και επισηµαίνει εκ νέου τις ενέργειες στις 

οποίες πρέπει να προβεί ο ∆ήµος, αφενός ώστε να τροποποιηθεί ο σκοπός του Κληροδοτήµατος και 

αφετέρου ώστε να επανέλθουν τα όριά του στα πραγµατικά. 

 

 



     Η κ. Βαρβ. Κεντάρχου µετά την ακύρωση της υπ’ αρ. 2/2014 Πράξης κατέθεσε την από 7-5-2015 

προσφυγή στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στη συνέχεια καταθέτει την από 15-10-

2015 αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητούσε: α) την ακύρωση της υπ’ 

αρ. 189052/23-1-2015 Απόφασης της Περιφέρειας Αττικής και β) της σιωπηρής απόρριψης από το Γενικό 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής της από 7-5-15 προσφυγής της. 

     Με την υπ’ αρ. Α45/2018 Απόφαση του Τµ. Α2 Ακυρωτικού του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά 

απορρίφθηκε η κρινόµενη αίτηση της κ. Βαρβ. Κεντάρχου. 

Γ.  ∆/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ 

     Η  ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ως εποπτεύον φορέας του Σχετικού Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης, µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 688/29-3-2011 (16282/563/29-5-2011 ∆ήµου Πειραιά) έγγραφό της 

(συν.17),  καλεί τον ∆ήµο Πειραιά-διαχειριστή του κληροδοτήµατος, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες προκειµένου να επανέλθουν τα όρια του κληροδοτήµατος στα πραγµατικά όρια, όπως αυτά 

καθορίζονται στο κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα του 1958, τόσο στο τµήµα που χρησιµοποιεί η κ. Κοκονά 

όσο και σε εκείνο της κ. Κεντάρχου.   Στη συνέχεια επανήλθε µε το υπ’ αρ. πρωτ. 2915/21-9-2011 

έγγραφο (συν.18) ζητώντας ενηµέρωση σχετικά µε τις ενέργειες του ∆ήµου, αναφορικά µε τη διαδικασία 

τροποποίησης του σκοπού του κληροδοτήµατος «Σταύρου Σπυρόπουλου» από το αρµόδιο Εφετείο, 

(καθότι ο σκοπός που όρισε ο διαθέτης προέβλεπε την εκποίηση των οικοπέδων και την ανέγερση Ιερού 

Ναού στο όνοµα του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού),  καθώς και στη διευθέτηση των ορίων του ακινήτου 

του Κληροδοτήµατος επί των οδών Νέστορος και Σκρα.  Επιπλέον µε νέο έγγραφό της (αρ. 

πρωτ.1396/30-3-2012) (συν.19) προς τη Γεν. ∆/νση Οικον. Επιθ/σης του Υπουργείου Οικονοµικών, το 

οποίο κοινοποιείται και στο ∆. Πειραιά, ζήτησε ενηµέρωση ως προς το στάδιο που βρίσκεται η διενέργεια 

διαχειριστικού ελέγχου  για το ανωτέρω κληροδότηµα.    

     Η ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων επανέρχεται µε το υπ’ αρ. πρωτ. 31861/2819/2-6-15 έγγραφο 

(συν.20) ζητώντας ενηµέρωση ως προς τις ενέργειες του ∆ήµου αναφορικά µε το Κληροδότηµα. 

     Με το υπ’ αρ. πρωτ. 48306/1872/10-10-18 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 

Υ∆ΟΜ:1186/12-2-19)(συν.21), µας γίνεται γνωστό ότι έχει κατατεθεί και εκδικάζεται την 9-4-2019 

(κατόπιν αναβολής από την αρχική δικάσιµο της 27-3-2018) ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (1ο Τµήµα 

∆ηµόσιο Τριµελές), η από 20-9-2017 µε ΓΑΚ: 7426/2017 Αίτηση του ∆ήµου για ερµηνεία του 

κληροδοτήµατος Σταύρου Σπυρόπουλου, δηλαδή για τη δικαστική βεβαίωση της αληθούς βούλησης του 

διαθέτη. 

 

 

∆.  ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

     Σύµφωνα µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο το τµήµα του κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου που βρίσκεται 

στο Ο.Τ. 177/Τ.27 και περικλείεται από τις οδούς Νέστορος – Τσακάλωφ – Σκρά – Βάµβα έχει ΚΑΕΚ: 

051164723006 και επιφάνεια 830,34 τ.µ., η φερόµενη ιδιοκτησία Βαρβ. Κεντάρχου έχει ΚΑΕΚ: 

051164723012 και επιφάνεια 135,60 τ.µ, η φερόµενη ιδιοκτησία Ελίνας Κοκονά έχει ΚΑΕΚ: 

051164723011 και επιφάνεια 170,96 τ.µ.  



 

Εικόνα 3: απόσπασµα κτηµατολογίου 

     Από το ανωτέρω απόσπασµα κτηµατολογίου προκύπτει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα ορθά όρια του 

κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου. 

 

     Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδοµένου ότι: 

Α) για τη φερόµενη ιδιοκτησία Κοκονά έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 2332/2015 Απόφαση από το Α1 Ακυρωτικό 

Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου, µε την οποία απορρίφθηκε η προσβολή της και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 

πρωτ. 19040/451/26-4-16 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας είναι τελεσίδικη και δεν έχει προσβληθεί µε 

άλλα ένδικα µέσα 

Β) για τη φερόµενη ιδιοκτησία Κεντάρχου έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α45/2018 Απόφαση του Τµ. Α2 

Ακυρωτικού του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η κρινόµενη αίτησή 

της  

Γ) η Νοµική Υπηρεσία έχει δροµολογήσει, σύµφωνα µε τα έγγραφα της ∆/νσης Εθνικών 

Κληροδοτηµάτων, και εκδικάζεται την 9-4-2019 (κατόπιν αναβολής από την αρχική δικάσιµο της 27-3-

2018) ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (1ο Τµήµα ∆ηµόσιο Τριµελές), η από 20-9-2017 µε ΓΑΚ: 7426/2017 

Αίτηση του ∆ήµου για ερµηνεία του κληροδοτήµατος Σταύρου Σπυρόπουλου, δηλαδή για τη δικαστική 

βεβαίωση της αληθούς βούλησης του διαθέτη 

∆) σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου υπάρχει διαφορά στα καταχωρηµένα όρια του 

κληροδοτήµατος, 

προτείνουµε την τροποποίηση της υπ’ αρ. 716/2010 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Πειραιά για την έγκριση της οριοθέτησης του κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου µε τις όµορες ιδιοκτησίες 

Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά επί των πραγµατικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στο από 1958 

τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ήµου Πειραιά, καθώς και να προβούν οι αρµόδιες υπηρεσίες: α) στη 

διόρθωση του Εθνικού Κτηµατολογίου, β) στην αποβολή όσων παράνοµα νέµονται το κληροδότηµα και 



γ) στην κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης στα πραγµατικά όρια του κληροδοτήµατος µε δικά του 

έξοδα, καθόσον µε το υπ’ αρ. πρωτ. 37472/13-9-2017 νέο υπόµνηµά της η κ. Σίνη θεωρεί ότι τούτο 

αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου.  

   
 
 
 
                                                                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                         ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 
                                                                                             Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π. 
                                                                                     Και ∆/ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. 
 
 
                                                                                            ΚΥΡ.  ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ 
 
 

 
 

         Το αναπτύσσει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Γεωργούλης Ευάγγελος και ακολουθούν οι 
προτάσεις των κ.κ. Συµβούλων. 
 
        Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10,  
και λαµβάνοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση (µε όλα τα συνηµµένα σε αυτή) της ∆/νσης 

Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. – Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. σύµφωνα µε την οποία η 
Υπηρεσία προτείνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 716/2010 Απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά για την έγκριση της οριοθέτησης του κληροδοτήµατος 
Σπυρόπουλου µε τις όµορες ιδιοκτησίες Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά επί των 
πραγµατικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στο από 1958 τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ήµου 
Πειραιά, και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Αναπληρωτή Προέδρου και των µελών 
του Σώµατος, 

 
Αποφασίζει Οµόφωνα 

 
Και εγκρίνει  την τροποποίηση της υπ’ αρ. 716/2010 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Πειραιά για την έγκριση της οριοθέτησης του κληροδοτήµατος Σπυρόπουλου µε τις 
όµορες ιδιοκτησίες Βαρβ. Κεντάρχου και Ελίνας Κοκονά επί των πραγµατικών ορίων, όπως 
αυτά ορίζονται στο από 1958 τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ήµου Πειραιά. 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 19 

 
Πειραιάς 1 Απριλίου 2019 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 2-4-2019 

 
             Ο  Αναπληρωτής                              Η 
                   Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
         Γεωργούλης Ευάγγελος                    Γκιουλάκη  Βασιλεία 


