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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Καστοριάς έχει ασκήσει ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων την από 9-3-2015
και µε αριθµό κατάθεσης 181/16-3-2015 αίτηση, η οποία πρόκειται να συζητηθεί κατά τη δικάσιµο
της 6-5-2015 µε αριθµό πινακίου 21, µε την οποία, και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα αναφέρονται σ’
αυτήν, ζητείται η µεταβολή του σκοπού της κοινωφελούς περιουσίας που έχει δωρηθεί στο
Νοσοκοµείο από την Έλλη σύζυγο Στεφάνου ∆ούκη, το γένος Βασιλείου και Αφροδίτης Βέργου, και
η ερµηνεία όρου της συστατικής πράξης αυτής.
Ειδικότερα, µε το υπ’ αριθ. 5682/3-11-1994 συµβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συµβολαιογράφου
Θεσσαλονίκης Αγγελικής συζ. Πέτρου Κουτελοπούλου, το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στον τόµο 1775 και µε αύξοντα αριθµό 211, η
Έλλη σύζυγος Στεφάνου ∆ούκη, το γένος Βασιλείου και Αφροδίτης Βέργου, κάτοικος εν ζωή
Καστοριάς, προέβη στη σύσταση δωρεάς προς το Γενικό Νοσοκοµείο Καστοριάς, κατά ψιλή
κυριότητα, τριών (3) αυτοτελών και διηρηµένων διαµερισµάτων ευρισκόµενων σε πολυώροφη
οικοδοµή επί της οδού Πανταζίδου αριθ. 44 του συνοικισµού Μαλακοπής Άνω Τούµπας
Θεσσαλονίκης, ήτοι α) του υπ’ αριθ. εσωτερικής αριθµήσεως δύο (2) διαµερίσµατος του πρώτου (1ου)
τυπικού ορόφου της οικοδοµής, εµβαδού καθαρού µ.τ. 78,43 και µικτού µ.τ. 94,12, β) του υπ’ αριθ.
εσωτερικής αριθµήσεως δύο (2) διαµερίσµατος του δεύτερου (2ου) τυπικού ορόφου της οικοδοµής,
εµβαδού καθαρού µ.τ. 79,70 και µικτού µ.τ. 95,64 και γ) του υπ’ αριθ. εσωτερικής αριθµήσεως δύο
(2) διαµερίσµατος του τέταρτου (4ου) τυπικού ορόφου της οικοδοµής, εµβαδού καθαρού µ.τ. 79,70
και µικτού µ.τ. 95,64. Με την αυτή ως άνω συµβολαιογραφική πράξη η δωρήτρια παρακράτησε την
επικαρπία των δωρηθέντων ακινήτων εφ’ όρου ζωής, δήλωσε δε ότι η δωρεά γίνεται εν τη επιθυµία
της να συµβάλει στην ευόδωση του κοινωφελούς έργου του Νοσοκοµείου, και υπό τον όρο ότι, µετά
την ένωση της ψιλής κυριότητας µε την επικαρπία, και εντός προθεσµίας δύο (2) ετών, τα παραπάνω
διαµερίσµατα θα πωληθούν προς τρίτους, µε σκοπό το τίµηµα να διατεθεί για την ανέγερση µιας
πτέρυγας του Νοσοκοµείου, στην οποία θα στεγαστεί ειδικότητα ανάλογα µε τις ανάγκες του
Νοσοκοµείου, η πτέρυγα δε που θα ανεγερθεί θα φέρει επιγραφή µε το όνοµα της δωρήτριας, ήτοι
«∆ωρεά Έλλης Βασιλείου Βέργου». Η δωρήτρια απεβίωσε την 21-5-2013, οπότε και αποσβέστηκε η
παρακρατηθείσα από αυτήν επικαρπία.

Ήδη, µε την ανωτέρω αίτηση, και για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται σ’ αυτή, ζητείται να
εκδοθεί απόφαση, µε την οποία το ∆ικαστήριο:
α) θα βεβαιώνει ότι η βούληση της δωρήτριας

Έλλης συζύγου Στεφάνου ∆ούκη, το γένος

Βασιλείου και Αφροδίτης Βέργου, που περιέχεται στο υπ’ αριθ. 5682/3-11-1994 συµβόλαιο
δωρεάς εν ζωή της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αγγελικής συζ. Πέτρου Κουτελοπούλου,
δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί κατά τον τρόπο που ορίζεται στην ως άνω συµβολαιογραφική
πράξη,
β) θα αποφαίνεται ότι η επωφελέστερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση της δωρηθείσας περιουσίας,
καθώς και ο σκοπός για τον οποίο πρέπει να διατεθεί, επιτυγχάνεται µε την εκποίησή της για τη
βελτίωση και αναβάθµιση της υπάρχουσας πτέρυγας της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού
Νοσοκοµείου Καστοριάς, καθόσον πρόκειται για σκοπό όµοιο προς αυτόν για τον οποίο
συνεστήθη η δωρεά, ο οποίος είναι εφικτός και µπορεί να επιτευχθεί ευχερέστερα µε το τίµηµα
της εκποίησης των δωρηθέντων ακινήτων (στο οποίο θα προστεθούν και τα µισθώµατα των
διαµερισµάτων που θα έχουν εισπραχθεί έως τότε), ακόµη και µε συνεισφορά του Νοσοκοµείου
από τις δικές του πιστώσεις, εφόσον απαιτηθεί, στην πτέρυγα δε αυτή θα τοποθετηθεί επιγραφή
προς τιµή της δωρήτριας, µε το όνοµά της και
γ) θα παρατείνει, σε κάθε περίπτωση, την προθεσµία εκποίησης των ως άνω ακινήτων επί µία
τουλάχιστον διετία, λόγω του µικρού χρόνου που αποµένει για την εκπλήρωση της επιθυµίας της
δωρήτριας, αλλά και µε σκοπό την επίτευξη υψηλότερου τιµήµατος, ή άλλως θα αποφανθεί περί
του ότι η αληθής βούληση της δωρήτριας δεν ήταν να εκποιηθούν άνευ ετέρου τα δωρηθέντα
διαµερίσµατα εντός διετίας από του θανάτου της, ακόµη και σε εξαιρετικά χαµηλή τιµή, αλλά ότι,
εάν γνώριζε τις υφιστάµενες κατά τον παρόντα χρόνο συνθήκες της αγοράς ακινήτων, δεν θα έθετε
τέτοιο χρονικό περιορισµό και θα συναινούσε για την ισόχρονη τουλάχιστον παράταση της ως άνω
προθεσµίας, ώστε, να παραµεριστούν τα υφιστάµενα σήµερα εµπόδια στην πώληση των ακινήτων
και να επιτευχθεί µελλοντικά υψηλότερο τίµηµα, το οποίο θα συµβάλει πληρέστερα στην
εκπλήρωση του σκοπού της δωρεάς.
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