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«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης 
κατά της αριθ. 1918/2011 απόφασης του Εφετείου 
Αθηνών (υπόθεση Ε.Νταή-Παιδική χαρά Ο.Τ. 64α-
Νέα Χαλκηδόνα)». 

 
 
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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την από 4/7/2011 εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου κ. 
Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος : 
 
ΘΕΜΑ : Η 1918/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών υπέρ της αντιδίκου ΕΛΕΝΗΣ 

ΝΤΑΗ σχετική με την Παιδική Χαρά στο Ο.Τ. 64α μεταξύ των οδών 

Κωστή Παλαμά και Κηφισού.   

 
 
   Αξιότιμη Κυρία Δήμαρχε, 
 
Στις 14.12.2010 εκδικάσθηκε στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών(αριθμός Πινακίου 29) η 
από 15.3.2010 και με αριθμό καταθέσεως 2328/16.3.2010 έφεση του πρώην Δήμου 
Νέας Χαλκηδόνας κατά της υπ’ αριθμ. 8308/2009 οριστικής αποφάσεως του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία και 
δέχθηκε την από 4.9.1995 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 8028/1995 αγωγή της 
ενάγουσας(εφεσίβλητης) Ελένης Νταή. 
 
     Για την άσκηση ή όχι εφέσεως κατά της 8308/2010 οριστικής αποφάσεως του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχα εκφράσει τη Γνώμη μου προς το Δήμο Νέας 
Χαλκηδόνας με το ακόλουθο έγγραφό μου που επί λέξει έχει ως εξής: 

                                        
     ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 

     Στις 19.2.2010 ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΘΗΚΕ  στο Δήμο και μου παραδόθηκε η αριθμ 
8308/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε σε αγωγή 
της αντιδίκου  ΕΛΕΝΗΣ θυγ. Σταύρου ΝΤΑΗ συζ. Θεοδόση Νικολαϊδη κατά του 
Δήμου μας. 

     Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η από 4.9.1995 αγωγή της αντιδίκου 
αναγνωρίζοντάς την αποκλειστική κυρία του περιγραφομένου στην αγωγή ακινήτου 
οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «Σούτσινο Κουκλάκι» της κτηματικής περιφερείας 
του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, στο 64ο Ο.Τ και μεταξύ των οδών Κ. Παλαμά 



και Κηφισού, εμβαδού 288,10 τ.μ. το οποίο συνορεύει βορείως επί πλευράς 20,05 μ με 
οικόπεδο ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Ισιδώρου Τριβέλλα, νοτίως, επί πλευράς  24,50 μ. με 
οικόπεδο(και οικία) κληρονόμου Αριστείδη Aργυρού, ανατολικώς επί προσόψεως 
12,80 μ. με την οδό Κ. Παλαμά και δυτικώς επί προσόψεως 13,50 μ. με την οδό 
Κηφισού  υποχρεώνοντάς μας ούτω να αποδώσουμε στην ενάγουσα το ανωτέρω 
ακίνητο και μάλιστα διατάσσοντας την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη 
κατάσταση δηλαδή ο Δήμος με δικές του δαπάνες να απομακρύνει όλα τα όργανα 
παιδικής χαράς και κάθε άλλο αντικείμενο που έχει τοποθετήσει εντός του ανωτέρω 
οικοπέδου και να απομακρύνει τα υλικά κατεδαφίσεως από αυτό, άλλως σε περίπτωση 
άρνησης επιτρέπει στην ενάγουσα να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες με δικές μας 
δαπάνες και μας καταδικάζει για την περίπτωση αυτή να της καταβάλουμε τα έξοδα 
επαναφοράς. Μας επέβαλε δε το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση τη δικαστική 
δαπάνη της ενάγουσας ποσού τριών χιλιάδων(3.000) ευρώ. 

 
     Σύμφωνα με την παρ. 2 περ. στ΄ του άρθρου 103 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) Η 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  α π ο φ α σ ί ζ ε ι  για  τ η ν  ά σ κ η σ η όλων των 
ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. 

 
     Σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου 103 προβλέπεται: 
 
«Για τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της προηγουμένης παραγράφου, η απόφαση 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 

 Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και 
των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο 
δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης ».- 

 
Μετά τα ανωτέρω  κατ΄αρχήν  δικαιούμαστε να ασκήσουμε κατά της αποφάσεως 

8308/2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  
Κατά τη γνώμη μου το ένδικο μέσον της εφέσεως δεν βλέπω να ευδοκιμήσει αφού η 

απόφαση είναι στηριγμένη σε σοβαρά στοιχεία της πλευράς της αντιδίκου. Ο Δήμος 
όμως έχει το δικαίωμα της   άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως για να έχει και 
την απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου επειδή στο συγκεκριμένο ακίνητο έχει 
δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια Παιδική Χαρά δαπανώντας και αρκετά χρήματα. 

 
Επομένως και επειδή μόνο η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα να αποφασίσει αν θα ασκηθεί ή όχι έφεση κατά της 8308/2009 
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, παρακαλώ να λάβετε σχετική 
τοιαύτη ώστε σε περίπτωση αποφάσεως περί ασκήσεως να καταθέσω το σχετικό 
ένδικο μέσον της εφέσεως ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
εμπρόθεσμα (εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την επομένη της  
κοινοποιήσεως). 

 
                                     

     Επί της ως άνω γνώμης μου ελήφθη η αριθμ. 17/2010 απόφαση της τότε 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και με ενέτειλλε να ασκήσω 
το δικόγραφο της εφέσεως, όπερ και έπραξα και μετά την εκδίκαση, ως ανωτέρω 
αναφέρεται, της εφέσεως αυτής εξεδόθη υπό του Εφετείου Αθηνών η αριθ. 
1918/2011 απόφαση με την οποία και για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται 
δέχθηκε τυπικά την έφεσή μας, απέρριψε αυτήν εις την ουσία και επέβαλλε στον 
εκκαλούντα Δήμο τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό 
δικαιοδοσίας, ορίζοντάς τα στο ποσόν των 300 ευρώ. 
 



     Σας επισυνάπτω σχέδιο της εκδοθείσας αριθμ. 1918/2011 αποφάσεως του 
Εφετείου Αθηνών για να λάβετε κατ’ αρχήν γνώση των απόψεων και εντός των 
ημερών θα έχω εις χείρας μου το επίσημο αντίγραφό της. 
 
     Επειδή επίσημο αντίγραφο-απόγραφο α΄ εκτελεστό θα λάβει και η αντίδικος και 
δια παραγγελίας της υπογραφομένης υπό του πληρεξουσίου της δικηγόρου θα 
αποσταλεί και θα κοινοποιηθεί εις τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ως 
καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και θα μας ζητείται να 
αποδώσουμε το εν λόγω ακίνητο ως η απόφαση επιβάλλει. 
 
     Επειδή κατ΄ αρχήν  δικαιούμαστε να ασκήσουμε κατά της αποφάσεως 1918/2011 
το ένδικο μέσον της ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.  
 
     Επειδή κατά τη γνώμη μου, όπως και στο ένδικο μέσον της εφέσεως είχα 
εκφραστεί, δεν βλέπω να ευδοκιμήσει η Αναίρεση αφού και η απόφαση 1918/2011 
του Εφετείου Αθηνών είναι στηριγμένη σε σοβαρά στοιχεία της πλευράς της 
αντιδίκου όπως και η προσβληθείσα πρωτόδικος.  
 
     Επειδή ο Δήμος στο συγκεκριμένο ακίνητο έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά 
χρόνια Παιδική Χαρά δαπανώντας και αρκετά χρήματα, επομένως θα πρέπει να 
εξαντληθούν τα ένδικα μέσα σε όλους τους βαθμούς. 
 
      Επειδή μόνο η Οικονομική  Επιτροπή(άρθρο 72 παρ.1 περ. ιγ του Ν. 3852/2010) 
έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσει αν θα ασκηθεί ή όχι ΑΝΑΙΡΕΣΗ 
κατά της 1918/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, παρακαλώ να λάβετε 
σχετική τοιαύτη ώστε σε περίπτωση αποφάσεως περί ασκήσεως Αναιρέσεως να 
καταθέσω το σχετικό ένδικο μέσον στην Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου 
εμπρόθεσμα (εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την επομένη της  
κοινοποιήσεως). 
 
     Κατόπιν τούτων παρακαλώ δια τα καθ’ Υμάς.  
 
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 άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου 
κατά της αριθ. 1918/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (υπόθεση Ε.Νταή-
Παιδική χαρά Ο.Τ. 64α-Νέα Χαλκηδόνα) για τους αναφερόμενους στην εισήγηση της 
Νομ. Υπηρεσίας λόγους, δίδοντας την σχετική εντολή στον Νομικό Σύμβουλο του 
Δήμου κ. Μενέλαο Παπαδημητρίου. 
 
 



 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  89/2011 
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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