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ΠΡΟΣ :    ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
             
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περι άσκησης ή µη εφέσεως κατα της µε αρ.281/14  
           απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα  
 
Σχετ:   1. η µε αρ. 281/14 απόφαση του Ειρηνοδικειου [αρ.πρωτ.εισερχ.στον    
               ∆ήµο 32347/8.10.10]  
           2. η µε αρ.καταθ. 293/07 διεκδικητική αγωγή των Κων.Μπούκα & ∆ηµ. 
               Παπατρύφωνος 
           3. το απο Μαρτίου 2006 σχεδιάγραµµα 
           4. το µε αρ. 14/08 πρακτικό και µε αρ. 197/08 απόφαση της ∆.Ε πρώην 
               ∆ήµου Ανοιξης περι ορισµού του δικηγόρου Εµµ. Φραντζεσκάκη για την        
               εκπροσώπηση του ∆ήµου 
           5.  αντίγραφο των προτάσεων του πρώην ∆ήµου Ανοιξης κατά τη 1η 
                συζήτηση της αγωγής 
           6. η µε αρ. 114/10 απόφαση του Ειρηνοδικείου που διέταξε πραγµατο- 
               γνωµοσύνη  
           7.  η µε αρ. 164/12 πραγµατογνωµοσύνη 
           8. αντίγραφο των προτάσεών µας κατά τη 2η συζήτηση της αγωγής 
           9. η µε αρ. 89/6.10.10 Α∆Σ πρώην ∆ήµου Ανοιξης 
  

----000----- 
 

Με την υπο σχετ. (2) διεκδικητική αγωγή οι ενάγοντες ζητούσαν την αναγνώριση 

της κυριότητάς τους επι εδαφικού τµήµατος/λωρίδος που αποτελούσε τη συνέχεια 

της οδού Σάµου στην Άνοιξη κατά τη πρόσβασή της στη Λεωφ. Μαραθώνος, 

προβάλλοντες οτι ο ∆ήµος αυθαίρετα προέβη στη διάνοιξη/επέκταση καταπα-

τώντας την ιδιοκτησία τους, µολονότι δυνάµει του σχεδίου πόλης του ∆ήµου και 

του απο 10.3.04 εγκεκριµένου απο την ΤΥ∆Κ τοπ/κού διαγράµµατος υλοποίησης 

οροσήµων της παρακείµενης πλατείας Αγάπης προβλέπεται ΝΑ της ιδιοκτησίας 

τους οδός πλάτους 10µ προς τη Λεωφ. Μαραθώνος µη υλοποιηθείσα ακόµη.  

Με την υπο σχετ. (4) απόφαση ∆Ε ορίσθηκε ο δικηγόρος Ε.Φραντζεσκάκης για τον 

χειρισµό της υπόθεσης ο οποίος παρέστει κατά τη συζήτηση της αγωγής 

εκδοθείσης της υπο σχετ. (6) απόφασης που διέταξε τη διενέργεια πραγµ/νης . 



Συνταχθείσης της υπο σχετ. (7) πραγµ/νης, εισήχθει η υπόθεση προς 2η συζήτηση 

όπου αντικρούσαµε τους προβαλλόµενους ισχυρισµούς και το περιεχόµενο της 

πραγµ/νης [βλ. υπο σχετ. (8) προτάσεις µας ]  και εκδόθηκε η υπο σχετ. (1) 

απόφαση που δέχθηκε την αγωγή στηριχθείσα στην υπο σχετ. (9) Α∆Σ πρώην 

∆ήµου Ανοιξης, στην οποία αναφέρεται οτι το επίδικο δεν αποτελεί δηµοτική οδό.  

 

Μετά ταύτα, µε το υπ'αρ.πρωτ.              Επείγον ενηµερωτικό σηµείωµά µας προς 

την ∆/νση Τ.Υ απευθύναµε ερώτηµα για την έκφραση της τεχνικής της απόψης 

περι του θέµατος και την τοποθέτησή της επι του περιεχοµένου της άνω Α∆Σ 

Ανοιξης, µη έχοντας δυστυχώς  ανταπόκριση 

 

Απο πλευράς µας λαµβάνοντας υπόψη της συνταχθείσα πραγµατογνωµοσύνη, το 

περιεχόµενο της απόφασης του ∆.Σ του πρώην ∆ήµου Ανοιξης που συνοµολογεί 

τον µη δηµοτικό χαρακτήρα της προέκτασης και τις παραδοχές της δικαστικής 

απόφασης που η έκδοσή της βασίσθηκε στην  αναπόδραστη αποδοχή/οµολογία µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου , θεωρούµε ως απρόσφορη και µη  ενδεδειγµένη 

νοµικά  την  προσβολή της προκείµενης απόφασης,  ως στερούµενοι επιχειρηµά-

των εναντίωσης, εξαιτίας της εξ ιδίων αναγνώρισης  του  αξιουµένου µε την αγωγή 

δικαιώµατος, που αποδυναµώνει, καταργεί και καταλύει κάθε προοπτική 

ευδοκίµησης του τυχόν  ασκηθησοµένου  ενδίκου µέσου, εισηγούµενοι ως εκ 

τούτου την αποδοχή της εν θέµατι απόφασης.  

   

Επειδή η προθεσµία προς άσκηση εφέσεως είναι 30 ηµερών απο την επίδοση της 

απόφασης στις 8/10/10 και συνεπώς εκπνέει την 7/11/10 η οποία είναι η 

τελευταία ηµέρα καταθέσεώς της  

Επειδή συντρέχει νόµιµη περίπτωση εισαγωγής της εν λόγω περίπτωσης προς 

λήψη σχετικής απόφασης απο την Οικονοµική Επιτροπή για την άσκηση ή µη 

ενδικου µέσου κατα της εν θέµατι απόφασης [αρ.72 παρ. 1 περ. ιγ  ν.3852/10] 

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλουµε την παρούσα ενώπιόν Σας λόγω αρµοδιότητας 

για την τυπική λήψη αποφάσεως περί της άσκησης ή µη ενδίκου µέσου  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

      

 

 

 

 
ΚΟΙΝ:    1. ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  2.  ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆.Κ ΑΝΟΙΞΗΣ  
∆ΙΑΝ:  1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ   2. ΑΡΧΕΙΟ   ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 



 


