
2. Σύμφωνα με |α> περιεχόμενο της υπό κρίση αποφάσεως, η αίτηση μας για
χορήγηση έγιρισης δόμησης απορρίφθηκε κατά παράβαση τ
διατάξεων δοί έντος ότι ο ιράκελης της αίτησης μας ήταν πλήρης μετά
υποβολή των ζητηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων στις 21.1Ζ2017, ενώ η
κήρυξη του χ^ ρου του γηπέδου ως αρχαιολογικού δεν επηρέασε τη βασιμότητα
της αίτησης μι ς, καθ ό μέρος η κήρυξη του χώρου δεν συνοδεύτηκε από αλλαγή
των όρων δόμ γτης και ο φάκελος μας περιείχε έγκριση της αρμόδιας Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δ^εικής Αττικής, Πειραιώς και  Νήσων, όργανο αρμόδιο 

Δικαστηρίου Σας έγινε δεκτή αίτηση
ι ακυρώθηκε η με αρ. πρωτ, 51016/30.10.2019 πράξη της Υπηρεσίας
,ήμου Ελληνικού - ΑργυρούποΛης με την οποία είχε απορριφθεί
ΐς για την έκδοση έγκρισης δόμησης για κατασκευή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε

Λ. Αλίμου αρ. 74. Παρόλο που η πράξη εκδόθηκε από την Υπηρεσία
ήμου Ελληνικού - Αργυρούπαλης, η οποία παρείχε υποστηρ σιτικές
Δήμο Αλίμου εκείνο το χρόνο, η δίκη συνεχίστηκε από τον Δήμο
ις υποκαταστάθηκε οριστικά στη σχετική αρμοδιότητα καΥ άρθρο

ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

020 απόφαση ταυ Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Α3) με
ιή η με αρ. κατ. 611/2019 αίτηση ακυρώσεως καιακυρώθηκε η με
.10.2019 πράξη του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της

ϊσίας Δόμησης ταυ Δήμου Ελληνιχοό-Αργυρούπολης
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αρ. πρωί. 5101ι

Διεύθυνσης Υπτχ

Εμμανουήλ, κατοίκου Αλίμου Αττικής, Λ.  Αλίμου 65, άλλως
αγμένής, οδός Περιάνδρου αρ. 16,  ΑΦΜ 025738023.

α του Ανδρέα, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Μάνου

ΓΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΒΗΣ

Αρ.Πρωτ.26388-17/12/2020



αποφανθεί για το εν λόγω ακίνητο σύμφωνα με την παρ. Α2
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΊ7 ΔΟΕΠ
/379/24.10.201* περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Περιφερειακές Υπηρεσίες.

3. Επειδήηενλόγωαπόφασηκοτνσποιήθηκεσταδιάδικαμέρηστις6.11^020(βλ.ΐ7τα
αναρτημένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος το με αρ ΓΠ 11345/6.11.2020
διαβιβαστικό αποοτολής αντιγράφων απόφασης), περαιτέρω δε κοινοποιήθηκε
στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αλίμου με αρ. πρωτ. 70895/12.11.2020
ενδοϋπηρεσιακό έγγραφο της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Ελληνικού -
Αργυραύπολης, καθώς και με το απύ 23.11.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του πληρεξουσίου των αιτούντων Θωμά Ροζή.

Α Επειδή περαιτέρω προς έντονη υπόμνηση της υποχρέωσης συμμόρφωσης της
υπηρεσίας στην ιν λόγω απόφαση επιδόθηκε προς αυτή και δη προς τους
φερόμενους αρμοδίους υπαλλήλους Παντελή ΠαπσδομανωΛάκη και Ανδρομάχη
Μούσια, όπως επίσης και προς τον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη η από
2.12^020 εξώδικη δήλωση - αίτηση συμμόρφωσης.

5.Επειδή μέχρι σήμερα άπαντα τα εμπλεκόμενα μέρη παραλείπουν σκανδαλωδώς
τη συμμόρφωση στην απόφαση τχπι Δικαστηρίου Σας και την έκδοση της επίμαχης

έγκρισης δόμησης χωρίς να μας έχουν παράσχει οποιαδήποτε ενημέρωση επ'
αυτού παρά μόνο προφορικές υπεκφυγές ότι δήθεν απαιτείται ιατι εκκρεμεί

σχετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για την προσήκουσα συμμόρφωση.

6.Επειδή η εμμσνική άρνηση του καθ' ου Δήμου στη συμμόρφωση με την απόφαση
του Δικαστηρίου Σας είναι παρελκυστική και αποτελεί συνέχεια της δυστροπίας

του Δήμου να ικανοποιήσει το αίτημα μας, η οποία αναδείχθηκε στην ενώπιον του
Δικαστηρίου Σας δίκη.

7.Εηειδήησυνεχιζΰμενηαυτήάρνησησυνιστάκατάφτυρηπεριφρόνησητουκράτους
δικαίου και μας δημιουργεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη.

Α Επειδήπληρούνταιοιπρουποθέσειςτουάρθρου3τουν.3068Ώ002γιατηνεπιβςΛή
κυρώσεων από το Δικαστήριο Σας προς τον υπόχρεο Δήμο Αλίμου εξαιτίας της
παράλειψης του να συμμορφωθεί στην απόφαση του Δικαστηρίου Σας.

9. Επειδή περαιτέρω η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης στη με αρ.
352/2020 απόφαση του Δικαοτηρίου Σας συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα

για το οποίο πρέπει να προκληθεί η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατ1 άρθρο 5 του
ν. 3068/2002, με τη δ^αβίβαση των οχετικών στοιχείων στο αρμόδιο πειθαρχικά
όργανο.



θεί σε βάρος του υπόχρεου προς συμμόρφωση Δήμου Αλίμου
κύρωση ύψους 30,000 θ για παράλειψη συμμόρφωσης; για τον

μό του οποίου πρέπει να συνεκτιμηθεί το μηνιαίο μίσθωμα που

υμε για το επίδικο ακίνητο, τα διαφυγόντα κέρδη μας από την

ματαίωστ της επένδυσης μας και η περιφρόνηση των αρμοδίων στα έννομα

δικαίωμα· α και συμφέροντα μας, καθώς και να απειληθεί η επιβολή

χρηματικ |ς κύρωσης ύψους ενός μηναίου μισθώματος του επίμαχου γηπέδου,

ήτοι 7.326 8 για κάθε μήνα παράλειψης συμμόρφωσης.

4, Ναδιαβψ ίστείο φάκελος της υπόθεσης στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο προς
άσκηση π ιθαρχικής δίωξης κατ1 "άρθρο 5 του ν. 3068/2002.

ι    δυταστική  απόφαση  είναι
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3. Να επιβ3

χρηματυε

1. Ναγίνεδ κτήηπαρσύσααίτηση.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
πι με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

όνο τέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.





ΟΜΠαρτιλήπιης

Τ. Υ.

Μεατσιάκου-ΘΑνου Αικατερίνη

Καταθέτης

Τ. Υ.

ΖΗΣ ΘΩΜΑΣ

Επίσης σπς 5ιβι κρΜζονμε, πως η ενεργοιοίηση της παρακολούθησης των υποθέσεων

μέσω ^ΕΒ, γίν τ^ μία ημέρα μετά την χορήγηση των κωδικών.

μ Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιά,  οήμερα  16/12/2020,

ΡΟΖΗΣ ΘΩΜΑΣ δικόγραφο που καταχωρήθηκε με αριθμό

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ην παρακολούθηση της υπόθεσης μέσω του δια&χτυακού τόπου π

.Β^ίμΒίίοβ.ρΓ/νίβ^σβηίΑΓ/ρσΓί̂ ΐ/ιΐΒίσίΒΪοροί.  είνηι: 83886006.
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Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

;  επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την

Δήμο Αλίμου, ο οποίος εδρεύει στον Άλιμο, όπως εκπροσωπείται
ς γνώση του και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών.

Αρμόδιος

κατά τον νόμο




