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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, (ΑΦΜ 997880950, Ε’ ΔΟΥ 

Πειραιώς), που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 200, 

όπως εκπροσωπείται νομίμως . 

 

ΚΑΤΑ 

Του EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό 

Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα. 

 

Για την ΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Της υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ/2018 (ΦΕΚ Β’ 2320/19.6.2018) 

Απόφασης του υπουργού Οικονομικών για τη «Μεταβίβαση κατ’ 

άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του ν. 4389/2016, ακινήτων στην Ανώνυμη 

Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. 

Α.Ε.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 86/18.06.2018 απόφαση του 

Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 

Β’2317/19.6.2018). 

2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, 

προγενέστερης ή μεταγενέστερης.  

- - - - - - - - - - - - - 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 

ΕΞ/2018 του υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, στο τεύχος Β’ 2320 την 19.6.2018, αποφασίστηκε η 

μεταβίβαση ακινήτων στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία 

Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 

86/18.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 

Πολιτικής, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Β’ 

2317, την 19.6.2018 μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται 50 ακίνητα μου 

(38 στον καταργηθέντα Δήμο Κερατσινίου και 12 ακίνητα στον καταργηθέντα 

Δήμο Δραπετσώνας,  στη θέση των οποίων υπεισήλθα αυτοδικαίως δυνάμει 

του ν.3852/2010-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), μη νομίμως και κατά παράβαση διατάξεων 

του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας . 

Η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ/2018 Απόφαση του υπουργού 

Οικονομικών δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Δεύτερο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως με αριθμό 2320 την 19.6.2018.  Κατά συνέπεια η παρούσα 

αίτηση ασκείται εντός της νόμιμης προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών.  

Την ως άνω υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ/19.6.2018 Απόφαση του υπουργού 

Οικονομικών (ΦΕΚ Β’2320/19.6.2018) ως και κάθε άλλη συναφή πράξη ή 

παράλειψη της Διοίκησης, προγενέστερη ή μεταγενέστερη,   προσβάλλουμε 

έχοντας προφανές έννομο συμφέρον (ΣτΕ 1507/1997, 557/1999) 

εμπροθέσμως και παραδεκτώς ως  μη νόμιμη και ακυρωτέα για τους κάτωθι 

αναφερόμενους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους: 

1. Οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι προδήλως παράνομες και ακυρωτέες, 

διότι με αυτές αποφασίστηκε η μεταβίβαση ακινήτων του Δήμου, στην 

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» 

(ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.),  κατά παράβαση των άρθρων 196 παρ.6 και 209 του ν. 
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4389/2016, καθόσον τα ακίνητα αυτά αφενός  ανήκουν σε εμάς κατά 

κυριότητα, νομή και κατοχή και όχι  στο Ελληνικό Δημόσιο και σε κάθε 

περίπτωση, εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω 

διάταξη, αφού συνιστούν πράγματα εκτός συναλλαγής, καθόσον πρόκειται για 

σχολεία, πλατείες, αθλητικούς χώρους, πάρκα και άλση, παιδικές χαρές, και 

δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησιαστικούς ναούς, 

περιβάλλοντες και ακαλύπτους χώρους εργατικών πολυκατοικιών για την 

αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων, και απαλλοτριωθείσες και 

παραχωρηθείσες εκτάσεις από το Ελληνικό Δημόσιο προς εμάς, τον Δήμο, και 

συνεπώς η μεταβίβασή τους στην  Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

«Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.),είναι αντίθετη στις κείμενες 

διατάξεις του νόμου. 

Συγκεκριμένα, με την προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ/2018 (ΦΕΚ 

Β’ 2320/19.6.2018) Απόφαση του υπουργού Οικονομικών αποφασίστηκε η 

μεταβίβαση στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), των εξής ακινήτων του Δήμου: 
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  Η ειδικότερη κοινόχρηστη ή κοινωφελής χρήση ενός εκάστου των παραπάνω 

ακίνητων είναι η ακόλουθη: 

1. Αθλητικοί χώροι του Δήμου και συγκεκριμένα : το ακίνητο με ΚΑΕΚ 

050450161001/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Δραπετσώνας, που 

αποτελεί το Κλειστό Γυμναστήριο Δραπετσώνας και  το ακίνητο με ΚΑΕΚ 

050682001001 0 0 του Κτηματολογικού Γραφείου Κερατσινίου,  που αποτελεί 

τους αθλητικούς χώρους του Σταδίου των Σιταποθηκών. 

2. Τα σχολεία με ΚΑΕΚ 050680267001/0/0, 050680721002/0/0, 

050680726002/0/0, 050681619001/0/0, 050681723003/0/0, του 

Κτηματολογικού Γραφείου Κερατσινίου,  των οποίων έχω καταστεί πλήρης και 

αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ήδη από το έτος 1990, όταν 

περιήλθαν στην πλήρη και αποκλειστική  κυριότητα, νομή και κατοχή μου  

σύμφωνα με  τον ν. 1894/90,  δυνάμει του οποίου η κινητή και ακίνητη 

περιουσία των εφορειών  όλων  των  δημόσιων  σχολείων της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα  σχολεία,  για  τα  οποία  έχουν 

συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής  παραλαβής, με τα οικόπεδά τους, 

μεταβιβάστηκαν  κατά  κυριότητα  στους  οργανισμούς  τοπικής αυτοδιοίκησ

ης, στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα. Τα 

αποπερατωμένα κατά τη  δημοσίευση  του  ν.1894/90 

δημόσια  σχολεία,  για  τα  οποία  δεν  έχουν συνταχθεί  πρωτόκολλα οριστικής 

παραλαβής, με  το οικόπεδό τους  μεταβιβάστηκαν επίσης στους 

οργανισμούς τοπικής  αυτοδιοίκησης.  

Ως δημόσια  σχολεία  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

θεωρούνται όσα ορίζονται ως τέτοια από  την  αντίστοιχη  νομοθεσία, όπως 

ισχύει κάθε φορά. (παρ.6 άρθρο 5 Ν.1894/90.) . 

3. Οι Παιδικές χαρές και τις Πλατείες του Δήμου και συγκεκριμένα: Το  ακίνητο 

με αριθμό ΚΑΕΚ 050680750001/0/0, του Κτηματολογικού Γραφείου 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/cmyrgiali/Local%20Settings/Î¤Î±%20ÎÎ³Î³Ï�Î±Ï�Î¬%20Î¼Î¿Ï�/Downloads/%3fMODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000000143_S0000002422%23_blank
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Κερατσινίου που αποτελεί την παιδική χαρά στη συμβολή των οδών 

Κωνσταντινουπόλεως και Σαμοθράκης, και το ακίνητο με αριθμό ΚΑΕΚ 

050681750219/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Κερατσινίου, που αποτελεί 

την παιδική χαρά στην οδό Προύσσης 109 στην περιοχή Χαραυγή . 

Επίσης το ακίνητο με αριθμό ΚΑΕΚ 050450603006/0/0, Κτηματολογικού 

Γραφείου Δραπετσώνας, που συνιστά την παραλιακή μετώπη της περιοχής 

Δραπετσώνας, στην οποία περιλαμβάνεται και η παιδική χαρά νότια του 

Κλειστού Γυμναστηρίου  «ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ». 

Επιπλέον το ακίνητο του Κτηματολογικού Γραφείου Κερατσινίου, με αριθμό  

ΚΑΕΚ 050680651002/0/0, που αποτελεί τμήμα της Πλατείας Περραιβού στη 

συμβολή με την οδό Γεωργίου Α., (περιοχή Τουρκοβούνια), το ακίνητο με 

αριθμό ΚΑΕΚ 050680766001/0/0, που αποτελεί γεωτεμάχιο νότια  του Πάρκου 

«Ανδρέας Παπανδρέου» στο οποίο περιλαμβάνεται τμήμα του ίδιου Πάρκου 

στο οποίο υπάρχει και το Θεατράκι του Δήμου, και το ακίνητο με ΚΑΕΚ  

050680775001/0/0, που αποτελεί πλατεία , νότια του Πάρκου «Ανδρέας 

Παπανδρέου» στη συμβολή των οδών Ηρας και Λαμίας .  

4. Ο αρχαιολογικός χώρος με αριθμό ΚΑΕΚ 050450601002/0/0, του 

Κτηματολογικού Γραφείου Δραπετσώνας, που αποτελεί την περιοχή του 

Καστρακίου, 

5. Το πάρκο - άλσος με αριθμό ΚΑΕΚ 05068192001/ 0/ 0, του Κτηματολογικού 

Γραφείου Κερατσινίου, βορείως της οδού Κατράκη, μεταξύ των οδών 

Περιάνδρου και Λέσβου, 

6. Ο εκκλησιαστικός ναός με αριθμό ΚΑΕΚ 050680734001/0/0, του 

Κτηματολογικού Γραφείου Κερατσινίου, της Αγίας Βαρβάρας και τον 

περιβάλλοντα αυτού χώρο . 
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Όλα τα ανωτέρω αποτελούν κοινοχρήστους και κοινωφελείς χώρους (Πλατείες  

και περιαστικό πράσινο), κατά τη χρήση τους, εμπίπτουν δε στις διατάξεις του 

ν. 998/1979  περί προστασίας δασών-δασικών εκτάσεων . 

       Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι τα ακίνητα του Δήμου που 

περιελήφθησαν στην προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση και 

μεταβιβάστηκαν στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στον 

Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας από την ένταξή τους στο ρυμοτομικό σχέδιο 

των τέως Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας στη θέση των οποίων 

υπεισήλθα, και όχι στο Ελληνικό Δημόσιο, και  πρόκειται για ακίνητα των 

οποίων η χρήση προσδιορίζεται στο πολεοδομικό σχέδιο των τέως Δήμων 

Κερατσινίου και Δραπετσώνας , και έχουν προορισμό να εξυπηρετούν 

πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς , και συνεπώς εμπίπτουν στη διάταξη 

του αρθ. 196 παρ.6  και 209 του ν. 4389/2016, συνιστούν  εξαιρέσεις του νόμου 

και επομένως η προσβαλλόμενη υπουργική  απόφαση είναι μη νόμιμη  και, 

άρα, ακυρωτέα κατά τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο ακυρώσεως .  

Η δε προαναφερόμενη στέρηση της ιδιοκτησίας μας επί των 

προαναφερομένων ακινήτων  αντιβαίνει  στο άρθρο 17 του Συντάγματος με 

την οποία κατοχυρώνεται ο θεσμός της ιδιοκτησίας και ανάγεται σε 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τιθέμενο ρητά υπό την προστασία του 

Κράτους και επομένως η προσβαλλόμενη υπουργική  απόφαση είναι μη 

νόμιμη  και εξ αυτού του λόγου, και άρα, ακυρωτέα κατά τον βασίμως 

προβαλλόμενο σχετικό λόγο ακυρώσεως . 

 

2. Τα ανωτέρω ακίνητα μας τα οποία περιελήφθησαν στην προσβαλλόμενη 

υπουργική απόφαση και μεταβιβάστηκαν στην Ανώνυμη Εταιρεία με την 

επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), αφενός μας 
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ανήκουν κατά κυριότητα και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν,  αφετέρου ως 

κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ως 

εκ τούτου απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβασή τους, συνεπώς 

η προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ/2018 (ΦΕΚ Β’ 2320/19.6.2018) 

Απόφαση του υπουργού Οικονομικών είναι μη νόμιμη και πρέπει να 

ακυρωθεί. 

Συγκεκριμένα  κοινόχρηστα ή κοινής χρήσης είναι τα πράγματα τα οποία το 

δίκαιο θέτει στην άμεση διάθεση του κοινού γενικά για χρήση σύμφωνα με τον 

προορισμό τους και όντως οι προαναφερόμενοι χώροι έχουν τεθεί στην 

διάθεση του κοινού προς χρήση για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, 

κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 966 «Πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε 

όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, 

δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών.». Με το άρθρο 967 ΑΚ, ως 

πράγματα κοινής χρήσεως αναφέρονται «…ιδία τα ελευθέρως και αενάως 

ρέοντα ύδατα, οι οδοί και οι πλατείες, ο αιγιαλός, οι λιμένες και οι όρμοι…». 

Τέλος, με το άρθρο 174 ΑΚ «Απαγορεύεται η μεταβίβαση πράγματος εκτός 

συναλλαγής. Κατά συνέπεια σχετική δικαιοπραξία μεταβιβάσεως είναι από την 

αρχή άκυρη.» 

Τόσο οι κοινόχρηστοι, όσο και οι κοινωφελείς χώροι ενός οικισμού, κατά 

τεκμήριο υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου Ο.Τ.Α.. Τούτο προκύπτει 

από την «συνταγματική» ερμηνεία των διατάξεων υπό το ισχύον Σύνταγμα και 

ειδικότερα, με την γενική αρμοδιότητα των Δήμων για τις τοπικές υποθέσεις, 

μεταξύ των οποίων ανήκει και η διοίκηση των χώρων που προορίζονται για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με το άρθρο 

102 παρ. 1 του Συντάγματος. 
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Πρέπει να επισημανθεί ότι, λόγω του αυξημένου δημοσίου ενδιαφέροντος των 

κοινοχρήστων και των κοινωφελών χώρων, οι διατάξεις που διέπουν την 

έννομη κατάστασή τους είναι δημοσίου δικαίου, και η προστασία των 

κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, προοριζομένων, από κοινού, για 

«δημοσιολογικούς σκοπούς», κατοχυρώνεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος 

που αναφέρεται από κοινού σε «κοινόχρηστους» και «κοινωφελείς» χώρους, 

ιδίως στην παράγραφο 3, όπου αναφέρεται σε υποχρεωτική συμμετοχή, χωρίς 

αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι 

απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για 

κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς. 

      Μάλιστα τα ακίνητα που ευρίσκονται σε τμήματα του αιγιαλού ,  της 

παραλιακής μετώπης του Δήμου, και της χερσαίας λιμενικής ζώνης συνιστούν 

κοινοχρήστους χώρους , όπως έχει κριθεί νομολογιακά με σειρά αποφάσεων 

του Συμβουλίου της Επικρατείας (τις υπ’αριθμ. 914 και 915/2018, 1013 και 

1012/2018 ΣτΕ Τμήματος Β’) και συνεπώς βρίσκονται εκτός συναλλαγής. Τέλος 

τα υπόλοιπα ακίνητα του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας , που 

περιλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση,  συνιστούν περιοχές με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Δήμο, έχουν ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο των τέως Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας με ειδικά ορισθείσα 

χρήση είτε ως πλατείες είτε  με σκοπό την ανέγερση κτιρίων προορισμένων να 

εξυπηρετούν πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς.  

Επομένως η προσβαλλόμενη πράξη αντιτίθεται στις συνταγματικές επιταγές 

και το βασικά αναπαλλοτρίωτο των δημόσιων κοινόχρηστων πραγμάτων, η 

οποία επιτάσσεται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.2, 24, 

παρ.2 και 25 παρ.2 Σ.  

3. Με τη μεταβίβαση των ανωτέρω  ακινήτων του Δήμου  μας  στην ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), ο 

Δήμος αποξενώνεται και στερείται των μέσων για την επίτευξη των κοινωνικών 
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στόχων και της αποστολής του, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, και του 

αρθ. 75 του ν.3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,  αφού στερούμαστε 

των σχολείων μας, των αθλητικών μας χώρων των παιδικών χαρών , των 

πλατειών , εκκλησιαστικών ναών και χώρων πρασίνου , τα οποία  είναι 

προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, και θρησκευτικών 

σκοπών με αποτέλεσμα να εμποδιζόμαστε να ασκήσουμε τις βασικές 

αρμοδιότητες δημοσίου συμφέροντος όπως είναι η παιδεία , ο πολιτισμός και 

ο αθλητισμός , που το Σύνταγμα μας έχει αναθέσει. Τα ως άνω ακίνητα είναι 

απαραίτητα για την εξασφάλιση των συνταγματικών δικαιωμάτων των 

δημοτών μας και την πρόσβασή τους  στα αγαθά της παιδείας, του πολιτισμού, 

του αθλητισμού,  η  εκπλήρωση των οποίων είναι αρμοδιότητά μας , που μας 

έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα και τους σχετικούς νόμους, και για τον λόγο 

αυτόν  το δίκαιο τα θέτει στην άμεση διάθεση του κοινού γενικά για χρήση 

σύμφωνα με τον προορισμό τους, και ως εκ τούτου η μεταβίβαση τους 

απαγορεύεται. Επομένως, η προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 

ΕΞ/2018 (ΦΕΚ Β’ 2320/19.6.2018) Απόφαση του υπουργού Οικονομικών είναι 

μη νόμιμη και εξ αυτού του λόγου και πρέπει να ακυρωθεί. 

 

4. Τέλος και σε κάθε περίπτωση , τα ως άνω ακίνητα μας ανήκουν στην εν στενή 

έννοια δημόσια κτήση και δη είναι απολύτως συνδεδεμένα με την άσκηση των 

θεμελιωδών αρμοδιοτήτων του Δήμου και την εκπλήρωση των δημοσίων 

σκοπών που μας έχουν ανατεθεί, όπως η παιδεία , ο πολιτισμός και ο 

αθλητισμός προς τους δημότες μας ή αποτελούν  ουσιώδη στοιχεία του 

φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, καθόσον πρόκειται για 

τμήματα του αιγιαλού και της παραλιακής μετώπης του Δήμου καθώς και για 

αρχαιολογικούς χώρους. Επομένως, τα ακίνητα αυτά υπάγονται, έκαστο 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σε αυστηρούς περιορισμούς 

διαχειρίσεως και χρήσεως και είναι ανεπίδεκτα εκποιήσεως. Ως εκ τούτου , η 
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μεταβίβασή τους στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), είναι μη νόμιμη,  και επομένως η 

προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ/2018 (ΦΕΚ Β’ 2320/19.6.2018) 

Απόφαση του υπουργού Οικονομικών είναι μη νόμιμη και πρέπει να 

ακυρωθεί. 

       Επειδή έχουμε το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για την άσκηση της 

παρούσης αιτήσεως , σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα. 

        Επειδή η αίτησή μας είναι νόμω και ουσία βάσιμη , ασκείται δε 

εμπροθέσμως, πρέπει να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναλυτικά 

αναφέρονται ανωτέρω. 

        Επειδή συντρέχει περίπτωση απαλλαγής της καταβολής προεισπράξεως 

δικηγορικής αμοιβής, σύμφωνα με το αρ.7 παρ.8 ν. 4205/6.11.2013, όταν οι 

ΟΤΑ εκπροσωπούνται από δικηγόρο με έμμισθη εντολή παγίας αντιμισθίας , 

όπως εν προκειμένω. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και όσους ακόμη παραδεκτώς θα προσθέσουμε,  

ΖΗΤΟΥΜΕ 

 Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μας.  

Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ/2018 (ΦΕΚ Β’ 

2320/19.6.2018) Απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τη «Μεταβίβαση 

κατ’ άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του ν. 4389/2016, ακινήτων στην Ανώνυμη 

Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), 

σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 86/18.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού 

Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Β’2317/19.6.2018) , καθώς και κάθε 

άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης, προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη.  
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Να επιβληθεί σε βάρος του αντιδίκου η δικαστική μας δαπάνη. 

      

                                                               Πειραιάς, 1 Νοεμβρίου 2018 

                                                                  Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι 

 


