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                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά 
της αριθ. 2742/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Αφοι 
Μητρόπουλοι Ο.Ε. κατά αριθ. 2925/2005 απόφασης 
Δημάρχου Ν.Χαλ/νας)». 

 
 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισμού 
Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήμερα στις 19 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 8234/13/15-7-
2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως 
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, 
Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) 
Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Γ.Καραβίας προσήλθαν στη Συνεδρίαση μετά το τέλος 
της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του μοναδικού Ε.Η.Δ. θέματος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7554/27-6-2011 εισήγηση του δικηγόρου του 
Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος : 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση ή όχι άσκησης ενδίκου μέσου Εφέσεως κατά της αριθ. 2742/2011 

Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

19ο) που εκδόθηκε μετά την από 25.4.2005 προσφυγή της ΟΕ με την 

επωνυμία «Αφοί Μητρόπουλοι ΟΕ» κατά της αριθμ. 2925/18/20.4.2005 

αποφάσεως του Δημάρχου Νέας Χαλκηδόνας και  κατά του Δήμου Νέας 

Χαλκηδόνας με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του επί της 

οδού Δεκελείας αριθ. 39(Ν. Χαλκηδόνα) καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος(κέντρο διασκέδασης) και διατάχθηκε η επ’ αόριστον 

σφράγισή του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του Π.Δ. 257/2001(Α 184).  

 
 

                Στις 20.6.2011 μου παρεδόθη και παρέλαβα την ανωτέρω αριθμ. 2742/2011 Απόφαση 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 19ο) που εκδόθηκε μετά 

την από 25.4.2005 προσφυγή της Ο.Ε. με την επωνυμία «Αφοί Μητρόπουλοι Ο.Ε.» 

κατά της αριθ. 2925/18/20.4.2005 αποφάσεως του Δημάρχου Νέας Χαλκηδόνας και  

κατά του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του 

επί της οδού Δεκελείας αριθ. 39(Ν. Χαλκηδόνα) καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος(κέντρο διασκέδασης) και διατάχθηκε η επ’ αόριστον σφράγισή του, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του Π.Δ. 257/2001(Α 184) η οποία κοινοποιήθηκε στις 

7.6.2011 για να λάβουμε γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το Δικαστήριο 



δεχόμενο την προσφυγή της ως άνω εταιρίας και δια τους εν τη αποφάσει 

αναφερομένους στο αιτιολογικό λόγους ακυρώνει την 2925/20.4.2005 απόφαση του 

Δημάρχου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, διατάσσει την απόδοση στην προσφεύγουσα 

του καταβληθέντος παραβόλου και απαλλάσσει τον καθού δήμο από τα δικαστικά 

έξοδα. 

     Επειδή κατά της εν λόγω αποφάσεως δικαιούται ο Δήμος να ασκήσει εντός 60  
ημερών από την επίδοσή της προβάλλοντας τους ισχυρισμούς του( Άρθρο 94 ν. 
2717/1999  Προθεσμία: 1. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι εξήντα (60) 
ημερών και αρχίζει από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης). 

     Επειδή κατά την άποψή μου η εκδοθείσα απόφαση είναι ορθή και επαρκώς 
αιτιολογημένη, δεχθείσα ότι από τη συνδυασμένη ερμηνεία των διατάξεων του 
άρθρου 1 του Π.Δ 180/1979 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ 
257/2001 και με το νόμο 3345/2005 άρθρο 11 « ότι η προβλεπόμενη από τη διάταξη 
του άρθρου 11 παρ. 2  του ν. 3345/2005 παράταση για τη δημιουργία χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων ανατρέχει αναδρομικά στις 110.8.2003 ώστε να ρυθμιστούν 
και τα γεγονότα και οι έννομες σχέσεις του διαδραμόντος χρονικού διαστήματος 
(Άρειος Πάγος 1939/2009 και 1311/2010) και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται 
ευδοκίμηση τυχόν ασκηθησομένης από μέρους του Δήμου μας εφέσεως, η δε 
Υπηρεσία θα υποβληθεί σε δαπάνες και πιθανόν να καταδικασθεί σε περίπτωση 
απορρίψεως της εφέσεως σε δικαστική δαπάνη υπέρ της εφεσίβλητης εταιρίας. 
Επομένως εισηγούμαι τη μη άσκηση εφέσεως.  
 
     Κατόπιν τούτων παρακαλώ να λάβει η Οικονομική Επιτροπή, ως προβλέπεται για 
την άσκηση ενδίκων μέσων, σχετικά απόφαση περί της ασκήσεως ή όχι Εφέσεως 
Ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών χορηγώντας μου προς 
τούτο σε καταφατική απόφασή σας σχετική έγκριση. 
 
     Σας επισυνάπτεται αντίγραφο της κοινοποιηθείσας αριθ. 2.742/2011 αποφάσεως 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 13/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 
να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1 ιγ του Ν. 3852/10 και όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της αριθ. 2742/2011 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Αφοι 
Μητρόπουλοι Ο.Ε. κατά αριθ. 2925/2005 απόφασης Δημάρχου Ν.Χαλ/νας) για τους 
αναφερόμενους στην εισήγηση της Νομ. Υπηρεσίας λόγους και ειδικότερα διότι δεν 
προβλέπεται ευδοκίμηση τυχόν ασκηθησομένης από μέρους του Δήμου εφέσεως, η 
δε Υπηρεσία θα υποβληθεί σε δαπάνες και πιθανόν να καταδικασθεί σε περίπτωση 
απορρίψεως της εφέσεως σε δικαστική δαπάνη υπέρ της εφεσίβλητης εταιρίας. 



 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  88/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
 
Ελένη Σούλα 
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