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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 128/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της
ανακοπής κατά του Β΄ Συμπληρωματικού
Πίνακα της εταιρείας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», ειδικής εκκαθαρίστριας της
εταιρείας «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»,
σύμφωνα με την σχετική κοινοποιηθείσα
πρόσκληση πιστωτών (άρθρο 979 ΚΠολΔ)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 10 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 11478/13/5-6-2015
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
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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) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 4)
Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Αντωνόπουλος Δημήτριος 6)
Παπαλουκά Ευτυχία 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου
Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γαβριηλίδης Γαβριήλ

ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 10942/28-5-2015 έγγραφο και το συνημμένο
σε αυτό αριθ. πρωτ. 10632/26-5-2015 Ενημερωτικό Σημείωμα-Γνώμη του
Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για μη άσκηση ένδικου μέσου ανακοπής»

Σας κοινοποιούμε την υπ ‘αριθ. πρωτ. 10632/26-5-2015 Γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας, σε σχέση με την κοινοποιηθείσα πρόσκληση
πιστωτών της εταιρείας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και παρακαλούμε
την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεως μη άσκησης ένδικου μέσου
ανακοπής κατά του Β΄ Συμπληρωματικού Πίνακα της ως άνω εταιρείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – συνεργασία, είμαστε στη
διάθεσή σας.

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό Σημείωμα- Γνώμη»

Στις 18-5-2015 διαβιβάσθηκε στη Νομική Υπηρεσία η υπ’ αριθ. πρωτ.
9912/18-5-2015 πρόσκληση πιστωτών της «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
ειδικής εκκαθαρίστριας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4500/19-6-2006 αποφάσεως
του Εφετείου Αθηνών, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε», με τον διακριτικό τίτλο: «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»,
με έδρα στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Ιωνίας, αρ. 28, η οποία υπήχθη με
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την ως άνω απόφαση στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 του Ν.
1892/1990 όπως τούτο έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 14
του Ν. 2000/1991 και στη συνέχεια έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 60 § 3 Ν.
2324/1995.

Ο πρώην Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας είχε συνολική απαίτηση ποσού
17.264,95 € σε βάρος της ως άνω υπό εκκαθάριση εταιρείας και για το οποίο
ποσό ανηγγέλθη στην εκκαθαρίστρια εταιρεία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Α.Ε.», με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14538/15-10-2007 Αναγγελία για προνομιακή
καταβολή του ποσού των 9.207,96 €, δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσό των
8.056,99 € αφορούσε απαίτηση του Δήμου για το χρονικό διάστημα πέραν της
18-6-2006, όπου η εταιρεία ετέθη σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Κατά του από 30 Νοεμβρίου 2007 Πίνακα Κατάταξης Δανειστών της
ειδικής εκκαθαρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 43, η οποία ενεργεί
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4500/19-6-2006 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, ο
πρώην Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στις
11-3-2008 με αριθμό ΒΑΒ 331 ανακοπή του ζητώντας να καταταγεί και να
πληρωθεί προνομιακά για το ποσό των 17.264,95 €.

Ορισθείσης αρχικής δικασίμου της ως άνω ανακοπής η 29-5-2008. Το
Δικαστήριο ματαίωσε τη συζήτηση λόγω αποχής των δικαστικών υπαλλήλων.

Ο πρώην Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας με την με αριθμό 637/6-6-2008
κλήση επανέφερε για συζήτηση την ως άνω ανακοπή και ορίσθηκε νέα
συζήτηση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, η 25-11-2008.

Συζητήσεως γενομένης το Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθ.
1451/2009 απόφασή του την οποία κοινοποίησα στον πρώην Δήμο Ν.
Φιλαδέλφειας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 11511/7-7-2009 έγγραφό μου.

Το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του έκανε δεκτή την ανακοπή
και κατέταξε τον πρώην Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας να εισπράξει προνομιακά το
ποσό των 234,95 €.

Στις 18-5-2015 διαβιβάσθηκε στη Νομική Υπηρεσία η υπ’ αριθ. πρωτ.
9912/18-5-2015 πρόσκληση πιστωτών της εκκαθαρίστριας εταιρείας η οποία
είχε κοινοποιηθεί στη Υπηρεσία στις 7-5-2015, από την οποία προκύπτει ότι
το ποσό το οποίο κατανέμεται, όπως διαμορφώθηκε με τον από 22-4-2015 Β΄
(συμπληρωματικό) πίνακα κατατάξεως ανέρχεται στο ποσό 679.309,60 €.

Η εκκαθαρίστρια εταιρεία σε εκτέλεση του άρθρου 33 του Ν.
4141/2013, το οποίο δίνει εξαιρετικό προνόμιο υπέρ του Δημοσίου σε σχέση
με την είσπραξη του Φ.Π.Α. κατένειμε το ποσό των 679.309,60 € ως εξής: α)
Ποσό 145.288,07 € για την «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ», ειδική
εκκαθαρίστρια για δαπάνες εκκαθάρισης, αμοιβή της, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%, β) ποσό 534.021,53 € στο Ελληνικό Δημόσιο για οφειλές της
εταιρείας από Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 6.356.096,36 €.

Η ως άνω κατάταξη είναι οριστική με μόνο κατατασσόμενο πιστωτή το
Ελληνικό Δημόσιο.
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Σημειώνουμε ότι δεν προέκυψε υπόλοιπο ούτως ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στον Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας να εισπράξει προνομιακά
το ποσό των 234,95 €, το οποίο όριζε η υπ’ αριθ. 1451/2009 απόφαση του
Εφετείου Αθηνών, αφού το σύνολο της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου
σε βάρος της υπό εκκαθάριση εταιρείας από Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των
6.356.096,36 €.

Επειδή με την αρχικώς ασκηθείσα ανακοπή ο πρώην Δήμος Ν.
Φιλαδέλφειας κατετάγη προνομιακά στον πίνακα κατατάξεως 4ος και με τον
εδώ κοινοποιούμενο Β΄ συμπληρωματικό δεν αλλάζει η θέση κατάταξης ει μη
μόνο προστίθενται χρήματα στο υπό διανομή ποσό το οποίο διαμορφώνεται
στο τελικό διανεμηθέν 679.309,60 €.

Φρονούμε ότι η δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά του ως άνω Β΄
συμπληρωματικού πίνακα που παρέχεται στο Δήμο από το άρθρο 979 § 2
του Κ.Πολ.Δικ. είναι άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι ο Ν. 4141/2013 είναι
σαφής και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να
εισπράξει προνομιακά από όλους τους πιστωτές οφειλές που προέρχονται
από Φ.Π.Α., αφού όπως προκύπτει υπολείπεται προς είσπραξη προνομιακά
από το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των [6.356.096,36 € - 534.021,53 € =]
5.822.074,83 €.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – συνεργασία, είμαστε στη
διάθεσή σας.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 13/2015 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»), αυτές του
άρθρου 979 του ΚΠολΔ και του Ν. 4141/2013 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 ανακοπής κατά του Β΄
Συμπληρωματικού Πίνακα της εταιρείας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»,
ειδικής εκκαθαρίστριας της εταιρείας «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.», σύμφωνα με
την σχετική κοινοποιηθείσα πρόσκληση πιστωτών (άρθρο 979 ΚΠολΔ), αφού,
σύμφωνα και με τη γνώμη της Νομ. Υπηρεσίας του Δήμου, η δυνατότητα

ΑΔΑ: 79ΦΗΩΗΓ-568



άσκησης ανακοπής κατά του ως άνω Β΄ συμπληρωματικού πίνακα που
παρέχεται στο Δήμο από το άρθρο 979 § 2 του Κ.Πολ.Δικ. είναι άνευ
αντικειμένου, δεδομένου ότι ο Ν. 4141/2013 είναι σαφής και κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να εισπράξει προνομιακά
από όλους τους πιστωτές οφειλές που προέρχονται από Φ.Π.Α., αφού όπως
προκύπτει υπολείπεται προς είσπραξη προνομιακά από το Ελληνικό Δημόσιο
το ποσό των [6.356.096,36 € - 534.021,53 € =] 5.822.074,83 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2015
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. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
7. Τμήμα Ταμείου
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
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