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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 10/2015                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη αίτησης αναιρέσεως ενώπιον 
του Αρείου  Πάγου κατά της κατά της αριθ. 
853/12 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, της 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. κλπ.». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 641/1/15-1-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, 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 Δ΄. 
 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) 
Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό 
μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 214/9-1-2015 εισήγηση της Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος:  
 

Προς 
Τον κ. Δήμαρχο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος 
 
 
Την 29-11-11 συνεζητήθησαν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών : 
 
Α.-  η από η από 10-11-09 [υπ΄αριθμ. καταθ. 10646/12-11-09 και ΒΑΒ 

986/12-11-09] έφεση  του Δήμου Ν. Φιλ/φειας  και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας [ άρθρ. 1 και  
283 Ν. 3852/10]  κατά 1.- Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  < 
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία [ΟΣΚ ΑΕ] > που εδρεύει 
στην Αθήνα ,οδός  Φαβιέρου 30 και εκπροσωπείται νόμιμα ως οιονεί 
καθολικού διαδόχου του προϋφισταμένου ΝΠΔΔ  με την επωνυμία  ΟΣΚ.  2.- 
Του εδρεύοντος εις  Αθήνας και επί της οδού Αριστοτέλους 4 Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού με την επωνυμία  < Αστικός και Παραθεριστικός Συνεταιρισμός  
Στρατιωτικών, Ιδιωτών και Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ΣΥΝΠΕ 
> νομίμως εκπροσωπουμένου. 3.- Του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως 
εκπροσωπουμένου υπό του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Κ Α Τ  
Α    της υπ΄αριθμ. 6405/08  αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου                    
Αθηνών [ τακτική διαδικασία]. 

 
Β.-  η από 9-3-09 [υπ΄αριθμ. καταθ. 2384/10-3-09 και υπ΄αριθμ. ΒΑΒ  

231/10-3-09] έφεση του αντιδίκου Συνεταιρισμού  με την επωνυμία < Αστικός 
και Παραθεριστικός Συνεταιρισμός  Στρατιωτικών, Ιδιωτών και Υπαλλήλων 
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ΣΥΝΠΕ > νομίμως εκπροσωπουμένου κατά του 



Δήμου  Ν. Φιλ/φειας και ήδη  Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού 
διαδόχου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας [ άρθρ. 1 και  283 Ν. 3852/10]  κλπ.  και 
κατά της αυτής υπ΄αριθμ. 6405/08 αποφάσεως του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών ως και  κατά της υπ΄αριθμ. 588/07 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και οι από 19-10-09 [ΒΑΒ  750/19-
10-09] πρόσθετοι λόγοι εφέσεως του άνω Συνεταιρισμού κατά του Δήμου Ν. 
Φιλ/φειας κλπ. 

 
Γ.-  η από 20-9-2010 [υπ΄αριθμ. καταθ.ΒΑΒ 648/27-9-2010] κυρία 

παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του 
Υπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών και στην προκειμένη περίπτωση από 
τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών κατά  του Δήμου  Ν. 
Φιλ/φειας  και ήδη  Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου 
του Δήμου Ν. Φιλ/φειας [ άρθρ. 1 και  283 Ν. 3852/10]  κλπ. 

 
Δ.- η από 28-2-11 [υπ΄αριθμ. καταθ. ΒΑΒ 198/1-3-11] προσεπίκληση σε 

άσκηση παρέμβασης-ανακοίνωση δίκης του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως 
εκπροσωπουμένου υπό του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και στην 
προκειμένη περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Αθηνών προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία < Εταιρεία Υδρευσης 
και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας  [ΕΥΔΑΠ   ΑΕ] >. 

 
Ε.-   της προσεπικαλούμενης- προς ην η ανακοίνωση δίκης ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία < Εταιρεία  Υδρευσης και Αποχέτευσης 
Πρωτεύουσας [ ΕΥΔΑΠ ΑΕ ]. 

 
Συζητήσεως γενομένης και μετά από συνεκδίκαση των ανωτέρω 

εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 853/12  απόφαση του  Εφετείου Αθηνών [ τμ. 2ον], με την 
οποία και για τους λόγους που αναφέρονται εις αυτήν εκρίθη ότι : <,,, 
Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων, την από 9-3-09 έφεση με τον από 19-
10-09 , δι΄ιδίου δικογράφου  ασκούμενο, πρόσθετο λόγο αυτής, την  από 10-
11-09 έφεση, την από 20-9-10 κυρία  παρέμβαση και την από 28-2-11 
προσεπίκληση σε παρέμβαση – ανακοίνωση δίκης. Απορρίπτει ως 
απαράδεκτη την από 9-3-09 έφεση με τον από 19-10-09 πρόσθετο λόγο 
αυτής κατά της εκκαλούμενης υπ΄αριθμ.  588/07 απόφασης  του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των 
απαλλοτριώσεων. Δέχεται τυπικά και απορρίπτει  κατ΄ ουσία την από 9-3-09 
έφεση με τον από 19-10-09 πρόσθετο λόγο αυτής κατά της εκκαλούμενης 
υπ΄αριθμ. 6405/08  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
τακτικής διαδικασίας. Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ουσία την από 10-11-
09  έφεση κατά  της υπ΄αριθμ. 6405/08  απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, τακτικής διαδικασίας. Απορρίπτει την από 20-9-10 
κυρία παρέμβαση. Καταδικάζει  α] τον εκκαλούντα της από 9-3-09 έφεσης με 
τον  από  19-10-09, δι΄ιδίου δικογράου ασκούμενο, πρόσθετο λόγο αυτής, 
Συνεταιρισμό στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εφεσιβλήτων για τον 
παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει  στο ποσό των 1.200 ευρώ, εκ 
των οποίων ποσό 600 ευρώ για την πρώτη εφεσίβλητη ΟΣΚ ΑΕ και ποσό 300 
ευρώ για καθένα των λοιπών εφεσιβλήτων β] τον εκκαλούντα της από 10-11-
09 έφεσης Δήμο Ν. Φιλ/φειας στην πληρωμή των δικαστικών  εξόδων των 
εφεσιβλήτων για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας , τα οποία ορίζει στο ποσό 
των 900 ευρώ και γ] το κυρίως παρεμβαίνον Ελληνικό Δημόσιο στην 



πληρωμή των δικαστικών εξόδων των καθ΄ων η παρέμβαση, τα οποία οριζει 
στο ποσό των 900 ευρώ …> [ πρβλ. προσαγομένη].  

 
Η ανωτέρω υπ΄αριθμ. 853/12  απόφαση του Εφετείου Αθηνών [ τμ. 2ον] 

δημοσιεύθηκε  σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο την  21-2-12 
.- 

 
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως , η οποία  σημειωτέον δεν έχει μέχρι 

σήμερα  επιδοθεί, προβλέπεται η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του 
Αρείου Πάγου. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 564 ΚΠολΔ ορίζεται ότι : < 1.- Εάν ο αναιρεσείων  

διαμένει στην Ελλάδα η προθεσμία άσκησης αναιρέσεως είναι 30 ημερών και  
αρχίζει από την  επίδοση της  απόφασης…..2.-…. 3.- Εάν η απόφαση δεν 
επιδόθηκε, η προθεσμία της αναίρεσης  είναι τρία  χρόνια και αρχίζει  από την  
δημοσίευση της απόφασης που περατώνει την δίκη >. 

 
Εν όψει των ανωτέρω  και προς προστασία των δικαιωμάτων του 

Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου του Δήμου 
Ν.Φιλαδέλφειας παρακαλώ να μου χορηγήσετε σχετική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι την 3-2-15  που να με εξουσιοδοτεί 
όπως διά λογ/σμό του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως καθολικού 
διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας [ άρθρο 1 και 283 ν.3852/10]  ασκήσω 
ενώπιον του Αρείου  Πάγου αίτηση αναιρέσεως κατά 1.- Της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία  < Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη 
Εταιρεία [ΟΣΚ ΑΕ] > που εδρεύει στην Αθήνα ,οδός  Φαβιέρου 30 και 
εκπροσωπείται νόμιμα ως οιονεί καθολικού διαδόχου του προϋφισταμένου 
ΝΠΔΔ  με την επωνυμία  ΟΣΚ.  2.- Του εδρεύοντος εις  Αθήνας και επί της 
οδού Αριστοτέλους 4 Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία  < Αστικός 
και Παραθεριστικός Συνεταιρισμός  Στρατιωτικών, Ιδιωτών και Υπαλλήλων 
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ΣΥΝΠΕ > νομίμως εκπροσωπουμένου. 3.- Του 
Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών  κλπ. και  κατά της υπ΄αριθμ. 853/12 αποφάσεως 
του Εφετείου Αθηνών [ τμ. 2ον] και να παρασταθώ κατά την ορισθησομένη 
δικάσιμο , καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 1/2015 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. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με τις υποθέσεις έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
Εξουσιοδοτείται η  Δικηγόρος του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κα 
Ζαμπέτα Δρόσου όπως προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας 
Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10] και διά λογ/σμό αυτού ασκήσει ενώπιον   



του Αρείου Πάγου αίτηση αναιρέσεως κατά 1.- Της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία  < Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία [ΟΣΚ ΑΕ] > 
που εδρεύει στην Αθήνα ,οδός  Φαβιέρου 30 και εκπροσωπείται νόμιμα ως 
οιονεί καθολικού διαδόχου του προϋφισταμένου ΝΠΔΔ  με την επωνυμία  
ΟΣΚ.  2.- Του εδρεύοντος εις  Αθήνας και επί της οδού Αριστοτέλους 4 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία  < Αστικός και Παραθεριστικός 
Συνεταιρισμός  Στρατιωτικών, Ιδιωτών και Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας ΣΥΝΠΕ > νομίμως εκπροσωπουμένου. 3.- Του Ελληνικού Δημοσίου 
νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών  
κλπ. και  κατά της υπ΄αριθμ. 853/12 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών [ τμ. 
2ον] και να παρασταθεί κατά την ορισθησομένη δικάσιμο , καταθέτοντας προς 
τούτο έγγραφα και υπομνήματα. 

 
 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2015 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

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

             Λεβαντή Εμμανολία 
 
 

Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
7. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

 
 
 
 
 



 
 


