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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή όχι έφεσης για την με αριθμό 2966/2020 Απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 
 
Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα  12/11/2020   ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  
& ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν  της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.47779/6-11-2020  
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
& των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ.,Πλέστης Αλ.,Κακλαμάνος Μ.,Μαργανέλης Χρ.,  
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Ποθητός Κων., Μπέτσης Β., Καλλιάφας Αν., 
Αναγνωστόπουλος θ., που  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα,   
εκ των οποίων οι  κ. κ.  Μπέτσης Β. και Καλλιάφας Αν., αναπληρώθηκαν από τα 
αναπληρωματικά μέλη  κ. Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ. και κ. Πήττα Ευγ., 
εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό   2    θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του  Δημάρχου, που έχει ως εξής: 
 

 
 Για την από 27-12-2017 αγωγή των Μπακλαβά Νικολάου κλπ  κατά της «ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» και του Δήμου Περιστερίου  για αναγνώριση δικαιούχων 
αποζημίωσης για εδαφική έκταση στο Ο.Τ. 666δ, επί της οποίας ο Δήμος Περιστερίου 
προέβαλε  ένσταση ιδίας  κυριότητος στηριζόμενη στην έκτακτη χρησικτησία και στην 
κοινοχρησία αυτού, εκδόθηκε η με αριθμ.2966/2020 Απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθήνας, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή τους και απόρριψε τις προβληθείσες 
ενστάσεις του Δήμου. 

 
Κατόπιν αυτών να λάβετε Απόφαση άσκησης  ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 

2966/2020 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. 
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Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα,  
ο κ. Μαργανέλης ψήφισε αποχή 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
 
 

Ομόφωνα εγκρίνει την άσκηση έφεσης για την με αριθμό 2966/2020 Απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα και με την με αρ.πρωτ.οικ.47418/5-11-2020 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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