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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Άσκηση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας του Δήμου για την έκταση που περικλείεται 
από τους δρόμους ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ). 
 
       Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα  27/9/2012ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
& ώρα  12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν  της υπ’ αριθμ. πρωτ. 57/21-9-2012 
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής μελών: Ψυρόγιαννης Ηλ., Κορόγιαννη Πολ., Αγγελοπούλου-Βασιλάκου Μ., 
Κυριακόπουλος Δημ., Κακλαμάνος Μιχ., Σχίζας Ανδρ., Τσιώτα-Μάρκου Μ., Φουντά Π.,   
 απόντων δε των εξής :   Αβραμίδης Σαβ., Τάτσης Ευάγ., Τσιβράς Σωτ.,   
που  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα,  εισήλθε  στην εξέταση, του με 
 αριθμό          1            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: 
 

Οι Γεώργιος Ταράσης και Μαρία Σειρηνάκη έχουν ασκήσει ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την από 18-01-2010 προσφυγή τους με την οποία 
ισχυρίζονται ότι έχουν στην κυριότητα τους το 50% εξ αδιαιρέτου έκτασης 18 στρεμμάτων 
που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου και περικλείεται από τις οδούς Αγ.Βασιλείου, Λάρνακος, 
Αναπαύσεως και Δωδεκανήσου και ζητούν να αρθεί η απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί με 
το από 14-09-1981 ΦΕΚ Δ569/12-10-1981 Προεδρικό Διάταγμα. 

 
Επειδή η παραπάνω έκταση ανήκει στην πλήρη κυριότητα του Δήμου Περιστερίου και 

έχει περιέλθει στον Δήμο Περιστερίου με αγοραπωλητήρια συμβόλαια και από έκτακτη 
χρησικτησία, δεδομένου ότι τουλάχιστον από το 1977 ο χώρος αυτός έχει διαμορφωθεί από 
τον Δήμο, επί αυτού έχουν γίνει οι εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου, έχουν 
πραγματοποιηθεί  από τον Δήμο δεκάδες Βιοτεχνικές Εκθέσεις με πανελλήνια και διεθνή 
προβολή, έχει παραχωρηθεί αντί μισθώματος η χρήση του χώρου σε διάφορους τρίτους για 
την πραγματοποίηση κλαδικών εκθέσεων και έχει συντελεσθεί ο σκοπός της απαλλοτρίωσης 
και έχει μεταβληθεί ο χώρος σε χώρου πρασίνου – Εκθεσιακό Κέντρο, χωρίς μέχρι σήμερα 
να υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της νομής και κατοχής και του δικαιώματος 
κυριότητος του Δήμου Περιστερίου. 

 
Επειδή η αντίκρουση της προσφυγής των Γεωργίου Ταράση και Μαρίας Σειρηνάκη 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών θα είναι εγκυρότερη αν ασκηθεί 
αναγνωριστική αγωγή της κυριότητος του Δήμου Περιστερίου και παρέμβαση στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών για την απόκρουση της προσφυγής των παραπάνω. 
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Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση  
        

1. Άσκηση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας του Δήμου για την έκταση που περικλείεται 
από τις οδούς  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ). 

2. Άσκηση παρέμβασης του Δήμου Περιστερίου ενώπιον του Τριμελούς  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών για την απόκρουση της από 18-01-2010 προσφυγής. 

 
 
 Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
 

 
Ομόφωνα εγκρίνει: 

1. την άσκηση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας του Δήμου για την έκταση που 
περικλείεται από τις οδούς  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ), 

2. την άσκηση παρέμβασης του Δήμου Περιστερίου ενώπιον του Τριμελούς  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών για την απόκρουση της από 18-01-2010 προσφυγής, 

σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται την εισήγηση. 
 

 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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