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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
 

Δικαστήριο: Εφετείο Αθηνών  

Είδος Δικογράφου: Κλήση μετά παραπομπή  

Γενικός Αριθ. Κατάθεσης: 7537/2018 

Ειδικός Αριθ. Κατάθεσης: 6225/2018 

Ημερομηνία Κατάθεσης: 24-8-2018 

Διαδικασία: Εκούσια Πολυμελούς 

Πινάκιο: 1ο τμήμα Δημόσιο Τριμελές 

Αριθ. Πινακίου: 
Χρόνος Συζήτησης: 5-3-2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00, κατόπιν αναβολής 7-1-2020 

Τόπος Συζήτησης: ακροατήριο Εφετείου Αθηνών Α1 (ισόγειο) 

Αντικείμενο: Ερμηνείας Διαθήκης 

Καλών: Δήμος Φιλιατών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εδρεύει στους Φιλιάτες 

Θεσπρωτίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 099628168. 

Αίτημα κλήσης: Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μας. Να οριστεί χρόνος και τόπος 

συζήτησης της από 16-6-2017 (αρ. εκ. κατάθ. Τριμ. Εφετείου Ιωαννίνων 217/2017) 

αίτησης του δήμου Φιλιατών, της από 20-10-2017 (αρ. εκθ. κατάθ. Τριμ. Εφετείου 

Ιωαννίνων 353/2017) κύριας παρέμβασης των μελών της διαχειριστικής επιτροπής 

του κληροδοτήματος Σταύρου Μπέλλου και της ασκηθείσας στο Τριμ. Εφετείο 

Ιωαννίνων με τις προτάσεις αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης του Ελληνικού 

Δημοσίου. Να γίνει δεκτή η ως άνω από 16-6-2017 αίτησή μας στο σύνολό της, ώστε 

να αναγνωριστεί, ότι η εικαζόμενη και αληθής βούληση του διαθέτη Σταύρου 

Μπέλλου του Δημήτριου, που περιέχεται στην από 22-2-1996 γραμμένη στην αγγλική 

γλώσσα διαθήκη του, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου της 

Κοινοπολιτείας Μασσαχουσέτης – Κομητεία Γουόρτσεστερ Arthur F.  Koskinas και 

εγκρίθηκε την 18-3-1999 από το Οικογενειακό Δικαστήριο και Δικαστήριο 

Επικύρωσης Διαθηκών του Γουόρτσεστερ Μασαχουσέτης, καταχωρήθηκε δε στον 

Τόμο Ξένων Αρχών 2 του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 93, ήταν η 

σύσταση υποτελούς κοινωφελούς ιδρύματος, υπό την έννοια ότι η συγκεκριμένη 

καταληφθείσα ως άνω περιουσία αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης του 

Δήμου Φιλιατών, διακεκριμένο της διαχειρίσεως της λοιπής περιουσίας του, και η 

διαχείριση αυτού ανήκει για τα πρώτα 20 χρόνια μετά το θάνατο του διαθέτη στο 

Δήμο Φιλιατών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τοπικής 

Κοινότητας Τσαμαντά (πέραν του εκκλησιαστικού συμβουλίου των εκκλησιών του 

δημοτικού διαμερίσματος του Τσαμαντά) και μετά την παρέλευση των 20 ετών 

αποκλειστικά στο Δήμο Φιλιατών. 
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Τόπος και ημερομηνία κλήσης: Φιλιάτες Θεσπρωτίας, 2-7-2018  

Πληρεξούσια δικηγόρος: Ειρήνη Νάτση, Δικηγόρος Θεσπρωτίας (ΑΜ 109), 

Φιλιάτες 46300, τηλ. 2664024600, ηλ. δ/νση eirininatsi@gmail.com  

Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Φιλιατών: με αριθ. 88/2018  

Κοινοποιήθηκε: α) στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα (Βορείου Ηπείρου 20), ως νόμιμο 

εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, και β) στα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής 

του κληροδοτήματος Σταύρου Μπέλλου, ως κυρίως παρεμβαίνοντες. 

 
Ιστορικό Αίτησης - Αμφισβήτηση: Ο Σταύρος Μπέλλος του Δημήτριου, κάτοικος εν 

ζωή Γουόρτσεστερ Μασαχουσέτης Η.Π.Α., όπου και απεβίωσε την 4-1-1999, στην 

από 22-2-1996 γραμμένη στην αγγλική γλώσσα διαθήκη του, η οποία συντάχθηκε 

ενώπιον του συμβολαιογράφου της Κοινοπολιτείας Μασσαχουσέτης – Κομητεία 

Γουόρτσεστερ Arthur F.  Koskinas και εγκρίθηκε την 18-3-1999 από το Οικογενειακό 

Δικαστήριο και Δικαστήριο Επικύρωσης Διαθηκών του Γουόρτσεστερ Μασαχουσέτης, 

καταχωρήθηκε δε στον Τόμο Ξένων Αρχών 2 του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αύξοντα 

αριθμό 93, περιέλαβε την βούλησή του, όσον αφορά στην καταληφθείσα περιουσία 

για κοινωφελή σκοπό και όσον αφορά ειδικότερα στο Δήμο Φιλιατών, να δίνεται το 

εισόδημα από συγκεκριμένο μερίδιο της περιουσίας του ως «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. ΜΠΕΛΛΟΥ» για σκοπούς που θα εξειδικεύονται από 

Επιτροπή αποτελούμενη, μεταξύ άλλων, από το ‘‘δημοτικό συμβούλιο του δημοτικού 

διαμερίσματος του Τσαμαντά’’ για διάστημα είκοσι (20) ετών από το θάνατό του, 

αμέσως μετά την παρέλευση των οποίων αυτό το μερίδιο του κεφαλαίου, μαζί με το 

σωρευμένο εισόδημα, να δοθεί στο ‘‘δημοτικό διαμέρισμα του Τσαμαντά 

Θεσπρωτίας’’. Ωστόσο, κατά το χρόνο σύνταξης της εν λόγω διαθήκης και μέχρι την 

31-12-1998 υφίστατο και λειτουργούσε η Κοινότητα Τσαμαντά του Νομού 

Θεσπρωτίας, ενώ από την 1-1-1999 και βάσει του Ν. 2539/1997  η Κοινότητα 

Τσαμαντά συνενώθηκε με το Δήμο Φιλιατών, ο οποίος έγινε καθολικός διάδοχος 

αυτής, και του οποίου δημοτικό διαμέρισμα ήταν ο Τσαμαντάς με τριμελές Τοπικό 

Συμβούλιο μέχρι την 31-12-2010 και έκτοτε και βάσει του Ν. 3852/2010 Τοπικό 

Διαμέρισμα του Δήμου Φιλιατών με έναν (1) Εκπρόσωπο. Δημιουργήθηκε και 

υπάρχει, έτσι, αμφισβήτηση ως προς τη βούληση του διαθέτη, σχετικά με το είδος 

του συνιστωμένου Ιδρύματος και εντεύθεν και προς τα πρόσωπα, που θα έχουν τη 

διαχείριση για την εκπλήρωση του σκοπού, που ορίστηκε με τη διάταξη της 

τελευταίας βουλήσεως του διαθέτη. Ειδικότερα, υπάρχει αμφισβήτηση αν ο διαθέτης 

ήθελε τη δημιουργία υποτελούς ιδρύματος, υπό την έννοια της διαθέσεως της 

καταληφθείσας περιουσία ως κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως, περιερχομένου 
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στο Δήμο Φιλιατών, καθολικό διάδοχο της Κοινότητας Τσαμαντά, διακεκριμένου της 

λοιπής περιουσίας του και διαχειριζομένου ενδεχομένως από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της 

Τοπικής Κοινότητας Τσαμαντά (πέραν του εκκλησιαστικού συμβουλίου των 

εκκλησιών του δημοτικού διαμερίσματος του Τσαμαντά για τα πρώτα 20 χρόνια, ενώ, 

σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον σχολεία στον Τσαμαντά άρα ούτε Σχολική 

Επιτροπή) ή αν ο διαθέτης ήθελε τη δημιουργία αυτοτελούς ιδρύματος, διοικουμένου 

από την από αυτόν ορισθείσα Επιτροπή, διότι ήθελε η καταληφθείσα περιουσία να 

περιέλθει και να διαχειρίζεται αποκλειστικώς από τους κατοίκους του τόπου 

καταγωγής του, τον Τσαμαντά.  

 

Φιλιάτες Θεσπρωτίας, 6-3-2019 

 

Η πληρεξούσια δικηγόρος 
ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΤΣΗ 

Δικηγόρος (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 109) 
Πλατεία Ηγουμένου Παρθενίου 

Φιλιάτες Θεσπρωτίας, Τ.Κ. 46300 
τηλ. 2664024600 & 6974554620 

e-mail: eirininatsi@gmail.com 
 


