
 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΣ  

(κατ’ άρθρα 825 ΚΠολΔ & 10 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 4182/2013, ως ισχύει) 

 

ΑΙΤΟΥΝ: Το ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία 

«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ Ο.Χ.Ε.Κ.Θ.», που εδρεύει στη Θήβα Βοιωτίας, επί της οδού 

Δαγλαρίδου αρ. 23, με Α.Φ.Μ. 090075670 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Θήβας, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Τριμελές Εφετείο Λάρισας – Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ: Η από 30 Ιουλίου 2020 αίτηση κατ’ άρθρο 825 ΚΠολΔ 

με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 624/2020. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προς τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Παρασκευή 12 

Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:00 π.μ. με αριθμό πινακίου 17, στο Εφετείο 

Λάρισας (Κούμα & Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δικαστικό Μέγαρο, Λάρισα).  

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

Με την υπ’ αριθμ. 28.916/09.06.1972 ιδρυτική πράξη του 

συμβολαιογράφου Θήβας Ευάγγελου Νικ. Παπαναστασίου, η οποία εγκρίθηκε 

με το Β.Δ/γμα 775/1972 δημοσιευθέντος στο υπ’ αριθμ. 224/13.12.1972 ΦΕΚ 

τεύχος Α’, συστήθηκε από το φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία 

«Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωσις Κυριών Θηβών (Ο.Χ.Ε.Κ.Θ)», κατ’ εκτέλεση του 

άρθρου 6 του Ν.Δ. 1111/1972, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία 
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«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ Ο.Χ.Ε.Κ.Θ.». Το ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου και εδρεύει στη Θήβα Βοιωτίας. Σκοπός του ιδρύματος, σύμφωνα με τον 

οργανισμό του, ο οποίος εγκρίθηκε με το ως άνω Β.Δ/γμα, είναι η στέγαση και εν 

γένει περίθαλψη προσώπων απόρων και ενδεών, πρεσβεβηκυΐας ηλικίας του 

Δήμου Θηβαίων, κατ’ εξαίρεση δε της Επαρχίας Θηβών, ουδένα πόρον ζωής 

εχόντων και μη δυνάμενων να εργασθώσι λόγω γήρατος (γερόντων, γραιών).  

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, μεταβιβάστηκε στο ίδρυμα από το 

φιλανθρωπικό σωματείο «Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωσις Κυριών Θηβών 

(Ο.Χ.Ε.Κ.Θ)» το κτήριο και οι εν γένει κτηριακές εγκαταστάσεις που διέθετε το 

σωματείο και στεγάζεται σήμερα το ίδρυμα επί της οδού Δαγλαρίδου αρ. 23, στη 

Θήβα. Πόροι του ιδρύματος, σύμφωνα με τον οργανισμό του, είναι τα έσοδα από 

την περιουσία του, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις 

και κάθε έκτακτο έσοδο. 

Μεταξύ των ακινήτων, τα οποία αποτελούν σήμερα την περιουσία του 

ιδρύματος είναι και η οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα υπ’ αριθ. 3 του 

πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται 

εντός οικοπέδου επιφανείας 792,00 τ.μ. στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, 

στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος και επί της οδού Αριστοφάνους αρ. 16. Η 

παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία, αποτελείται από χωλ, τέσσερα (4) κύρια 

υπνοδωμάτια, εκ των οποίων τα δύο ενοποιημένα σε ενιαίο living room, κουζίνα, 

αποθήκη, λουτρό, WC και οφφίς. Έχει επιφάνεια 130,43 τ.μ., όγκο ιδιόκτητο 

417,38 κ.μ, όγκο κοινοχρήστων κατ’ αναλογία 51,17 κ.μ, ήτοι συνολικό όγκο 

468,55 κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινόχρηστων 

και κοινόκτητων χώρων 137,61/1000 εξ αδιαιρέτου, ήτοι αναλογούσα επιφάνεια 

οικοπέδου 108,76 τ.μ., ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες ανελκυστήρα 

82,93/1000, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 71,16/1000 και 

ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης 82,93/1000. Συνορεύει 

Ανατολικώς με φωταγωγό, κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και οδό Αριστοφάνους, 

Δυτικώς με φωταγωγό, πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο 

πολυκατοικίας, Βορείως με κλιμακοστάσιο και τις υπ’ αριθ. 1 και 2 οριζόντιες 

ιδιοκτησίες και Μεσημβρινώς με φωταγωγό. Η παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία -  
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διαμέρισμα, περιήλθε στο ίδρυμα με κληρονομιά από τη Γεωργία χήρα 

Κωνσταντίνου Κολλάτου, το γένος Αλκιβιάδου και Φωτεινής Ανδριανού, η οποία 

απεβίωσε στο Χαλάνδρι Αττικής στις 17/07/1980.  

Τα τελευταία χρόνια, το ίδρυμα έχει περιέλθει σε δυσμενή οικονομική 

κατάσταση λόγω έλλειψης ρευστότητας, εξαιτίας της οποίας αδυνατεί να 

καταβάλλει μισθούς και να εξοφλήσει οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά 

ταμεία, προμηθευτές και τρίτους εν γένει. Τα έξοδά του για μισθούς, προμήθειες 

και φορολογικές υποχρεώσεις υπολείπονται κατά πολύ των εσόδων του, τα οποία 

προέρχονται από δωρεές κυρίως των τροφίμων, λίγες κρατικές επιχορηγήσεις και 

ελάχιστα μισθώματα. Παρά το γεγονός ότι το ίδρυμα διαθέτει ακίνητη περιουσία, 

εντούτοις, τα περισσότερα ακίνητα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς είτε δεν 

του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είτε έχουν νομικά ελαττώματα, είτε λόγω 

ανάγκης επισκευών δεν μπορούν να εκμισθωθούν. Εντούτοις όμως, επιβαρύνουν 

σημαντικά το ίδρυμα με φόρους, κοινόχρηστα, λογαριασμούς, τέλη κ.ο.κ.  

Η υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του ιδρύματος έχει λοιπόν 

καταστεί σχεδόν αδύνατη εξαιτίας ελλείψεως εσόδων.  

 Μοναδικό ακίνητο του αιτούντος, το οποίο δεν αποφέρει εισόδημα 

αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποφέρει εισόδημα στο ίδρυμα, είναι 

η οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα υπ’ αριθ. 3 του πρώτου υπέρ του 

ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου 

Αττικής και επί της οδού Αριστοφάνους 16, το οποίο περιήλθε στο 

ίδρυμα με κληρονομιά από τη Γεωργία χήρα Κωνσταντίνου Κολλάτου και 

υπό τον όρο του αναπαλλοτρίωτου, προς επίτευξη των σκοπών του 

ιδρύματος, καθώς δεν προσδιορίζεται στη διαθήκη ιδιαίτερος σκοπός 

αξιοποίησης.  

Το διαμέρισμα ηλικίας 45 ετών χρήζει εκτεταμένης ανακαίνισης. Εξαιτίας 

των βλαβών που οφείλονται κυρίως στην ηλικία του διαμερίσματος (υγρασίες, 

ηλεκτρολογικές βλάβες, κ.λπ.) και στη συνήθη χρήση, δεν είναι δυνατή η 

εκμίσθωσή του. Ενόψει των λίαν ασφυκτικών οικονομικών συνθηκών του 

ιδρύματος, είναι αδύνατον να εξεύρει και να διαθέσει το ποσό που απαιτείται για 
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την ανακαίνιση του διαμερίσματος, ώστε να καταστεί κατάλληλο προς 

εκμετάλλευση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν μπορούσε να δαπανηθεί το 

ποσό που απαιτείται για την ανακαίνιση, το εισπραχθησσόμενο μίσθωμα δεν θα 

ξεπερνούσε το ποσό των 400,00 Ευρώ μηνιαίως. Αυτό συνεπάγεται ότι 

αφαιρουμένων των φόρων και υπό την προϋπόθεση της ομαλής εξέλιξης της 

μισθωτικής σχέσης, το ακίνητο θα μπορούσε να αποφέρει κέρδος στο ίδρυμα 

μετά από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. 

Αντιθέτως το ακίνητο μπορεί να πωληθεί, χωρίς να προχωρήσει το ίδρυμα 

στην ανακαίνισή του. Εκτιμώντας τη θέση, την ηλικία και την κατάσταση 

του, η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου είναι τουλάχιστον εκατόν 

δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά (102.387,00) Ευρώ. Με το ποσό αυτό 

το ίδρυμα δύναται να καλύψει τις οφειλές του και να συνεχίσει την 

πραγματοποίηση των σκοπών του. Τυχόν δε υπόλοιπο μετά την εξόφληση των 

οφειλών θα κατατεθεί στο λογαριασμό του ιδρύματος προς πραγμάτωση των 

σκοπών του. 

Από τα παραπάνω και με δεδομένη την ανάγκη άμεσης κάλυψης των 

τρεχουσών αναγκών και οφειλών του ιδρύματος, προκειμένου αυτό να συνεχίσει 

να επιτελεί τον σκοπό του, συνάγεται ότι ο καταλληλότερος και 

προσφορότερος τρόπος αξιοποίησής του διαμερίσματος, είναι η πώλησή 

του 

Η  Γεωργία χήρα Κωνσταντίνου Κολλάτου δυνάμει της από 12/12/1977 

ιδιόγραφης διαθήκης, κληροδότησε το ακίνητο στο ίδρυμα με σκοπό να 

συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του. Από τα παραπάνω συνάγεται σαφώς 

αδυναμία εκπλήρωσης των σκοπών του ιδρύματος, εξαιτίας της οικονομικής 

δυσπραγίας του. Το δε ακίνητο της κληρονομιάς είναι το μοναδικό εκ των 

υπολοίπων ακινήτων του ιδρύματος το οποίο δεν αποφέρει εισόδημα, αλλά 

μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποφέρει εισόδημα. 

Συνεπώς ο ορθότερος τρόπος ικανοποίησης της βούλησης της 

αποβιωσάσης, η οποία βούληση ήταν η πραγμάτωση των σκοπών του 

ιδρύματος, είναι η άρση του όρου για το αναπαλλοτρίωτο ο οποίος 
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έρχεται σε διάσταση με το πνεύμα και τη συνειδητή επιλογή της 

διαθέτιδας να συνδράμει στη πραγμάτωση των σκοπών του ιδρύματος και 

η πώληση του ακινήτου προς αποπληρωμή των οφειλών του ιδρύματος 

προκειμένου αυτό να συνεχίσει να επιτελεί το σκοπό του. Είναι 

απολύτως βέβαιο, ότι αν η διαθέτιδα γνώριζε για την μεταβολή των 

οικονομικών δεδομένων του ιδρύματος δεν θα επέμενε στη διατήρηση 

του αναπαλλοτρίωτου και θα συμφωνούσε στην μεταβολή του τρόπου 

εκμετάλλευσης του.  

Επειδή σκοπός του ιδρύματος, σύμφωνα με τον οργανισμό του, ο οποίος 

εγκρίθηκε με το ως άνω Β.Δ/γμα, είναι η στέγαση και εν γένει περίθαλψη 

προσώπων απόρων και ενδεών, πρεσβεβηκυΐας ηλικίας του Δήμου Θηβαίων, κατ’ 

εξαίρεση δε της Επαρχίας Θηβών, ουδένα πόρον ζωής εχόντων και μη δυνάμενων 

να εργασθώσι λόγω γήρατος (γερόντων, γραιών).   

Επειδή η παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα, περιήλθε στο 

ίδρυμα με κληρονομιά από τη Γεωργία χήρα Κωνσταντίνου Κολλάτου, το γένος 

Αλκιβιάδου και Φωτεινής Ανδριανού, η οποία απεβίωσε στο Χαλάνδρι Αττικής 

στις 17/07/1980 και υπό τον όρο του αναπαλλοτρίωτου, προς επίτευξη 

των σκοπών του ιδρύματος, καθώς δεν προσδιορίζεται στη διαθήκη 

ιδιαίτερος σκοπός αξιοποίησης. 

Επειδή περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, 

σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με 

επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από 

αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται 

ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την 

περιουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης. 

Επειδή , αν δεν προσδιορίζεται ειδικότερα ή δεν συνάγεται επαρκώς 

από τη συστατική πράξη ο επιδιωκόμενος σκοπός, θεωρείται ότι η 

περιουσία έχει καταλειφθεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού, που 

επιδιώκει κατά τον προορισμό του το νομικό πρόσωπο και εντάσσεται 

στην υπόλοιπη περιουσία του. 
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Επειδή σύμφωνα με τον οργανισμό του Ιδρύματος, ο οποίος εγκρίθηκε με 

το Β.Δ/γμα 775/1972 δημοσιευθέν στο υπ’ αριθμ. 224/13.12.1972 ΦΕΚ τεύχος 

Α’, πόροι του ιδρύματος είναι τα έσοδα από την περιουσία του, εισφορές, δωρεές, 

κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και κάθε έκτακτο έσοδο. 

Επειδή τα τελευταία χρόνια, το ίδρυμα έχει περιέλθει σε δυσμενή 

οικονομική κατάσταση λόγω έλλειψης ρευστότητας, εξαιτίας της οποίας αδυνατεί 

να καταβάλλει μισθούς και να εξοφλήσει οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά 

ταμεία, προμηθευτές και εν γένει τρίτους. 

Επειδή όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών η 

υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του ιδρύματος καθίσταται σχεδόν αδύνατη 

εξαιτίας ελλείψεως εσόδων. 

Επειδή μοναδικό ακίνητο το οποίο δεν αποφέρει εισόδημα αλλά μπορεί να 

αξιοποιηθεί και να αποφέρει εισόδημα στο ίδρυμα, είναι η οριζόντια ιδιοκτησία - 

διαμέρισμα υπ’ αριθ. 3 του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας 

που βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Αριστοφάνους 16. 

Επειδή ο καταλληλότερος και προσφορότερος τρόπος αξιοποίησης 

του διαμερίσματος, είναι η πώλησή του. 

Επειδή  θα πρέπει να αρθεί ο όρος για το αναπαλλοτρίωτο ο οποίος 

έρχεται σε διάσταση με το πνεύμα και τη συνειδητή επιλογή της 

διαθέτιδας να συνδράμει στη πραγμάτωση των σκοπών του ιδρύματος. 

Επειδή  ο ορθότερος τρόπος ικανοποίησης της βούλησης της αποβιωσάσης, 

η οποία βούληση ήταν η πραγμάτωση των σκοπών του ιδρύματος, είναι η άρση 

του όρου για το αναπαλλοτρίωτο και η πώληση του ακινήτου με σκοπό την 

αποπληρωμή των οφειλών του ιδρύματος προκειμένου να συνεχίσει να επιτελεί 

το σκοπό του. 

ΑΙΤΗΤΙΚΟ: 

Να γίνει δεκτή η αίτηση του ιδρύματος. 
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Να βεβαιωθεί, άλλως αναγνωρισθεί ότι η βούληση της αποβιώσασας διαθέτιδας 

Γεωργίας χήρας Κωνσταντίνου Κολλάτου, το γένος Αλκιβιάδου και Φωτεινής 

Ανδριανού, η οποία περιέχεται στην από 12/12/1977 ιδιόγραφη διαθήκη, η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 

2199/1980, δεν μπορεί να εκπληρωθεί.  

Να αναγνωριστεί ότι για την επωφελέστερη αξιοποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας 

- διαμερίσματος υπ’ αριθ. 3 του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου της 

πολυκατοικίας που βρίσκεται εντός οικοπέδου επιφανείας 792,00 τ.μ. στον Δήμο 

Χαλανδρίου Αττικής, στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος και επί της οδού 

Αριστοφάνους αρ. 16, νόμιμα καταχωρημένης στο κτηματολογικό γραφείο 

Χαλανδρίου με ΚΑΕΚ 051470159007/0/16 και την δι’ αυτής πληρέστερη 

εκπλήρωση της βουλήσεως της διαθέτιδας επιτρέπεται η άρση του όρου του 

αναπαλλοτρίωτου. 

Να επιτραπεί στο Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία 

«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ Ο.Χ.Ε.Κ.Θ.» να εκποιήσει δια πλειοδοτικού διαγωνισμού και 

κατά τα λοιπά οριζόμενα στον Νόμο την οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα υπ’ 

αριθ. 3 του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται 

εντός οικοπέδου επιφανείας 792,00 τ.μ. στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, στη 

θέση Άγιος Κωνσταντίνος και επί της οδού Αριστοφάνους αρ. 16 και αποτελείται 

από χωλ, τέσσερα (4) κύρια υπνοδωμάτια, εκ των οποίων τα δύο ενοποιημένα σε 

ενιαίο living room, κουζίνα, αποθήκη, λουτρό, WC και οφφίς. Έχει επιφάνεια 

130,43 τ.μ., όγκο ιδιόκτητο 417,38 κ.μ, όγκο κοινοχρήστων κατ’ αναλογία 51,17 

κ.μ, ήτοι συνολικό όγκο 468,55 κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 

και των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων 137,61/1000 εξ αδιαιρέτου, ήτοι 

αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου 108,76 τ.μ., ποσοστό συμμετοχής στις 

δαπάνες ανελκυστήρα 82,93/1000, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 

κοινοχρήστων 71,16/1000 και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής 

θέρμανσης 82,93/1000. Συνορεύει Ανατολικώς με φωταγωγό, κλιμακοστάσιο, 

πλατύσκαλο και οδό Αριστοφάνους, Δυτικώς με φωταγωγό, πλατύσκαλο, 

κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Βορείως με κλιμακοστάσιο 

και τις υπ’ αριθ. 1 και 2 οριζόντιες ιδιοκτησίες και Μεσημβρινώς με φωταγωγό. 
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Να διαταχθούν όσα ο Νόμος ορίζει.- 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020 

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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