
 Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Εορδαίας”, 

που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, οδός 25ης Μαρτίου 15, όπως νομίμως 

εκπροσωπείται, με ΑΦΜ 998054361, Δ.Ο.Υ. Πτολεμαιδας, τηλ. 2463350100.       

 

Περίληψη αίτησης ερμηνείας, επέκτασης, συμπλήρωσης της βούλησης της 

δωρήτριας Χριστίνας Βούλγαρη του Θεοδοσίου και της Σμαρώς στο υπ' αριθμ. 

19.294/23-5-2003 συμβόλαιο δωρεάς αγροτεμαχίου προς τον Δήμο Πτολεμαιδας. 

 

Ο Δήμος Εορδαίας σύμφωνα με τα άρθρα 10 του Ν. 4182/2013 και 825 

Κ.Πολ.Δ. άσκησε ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων (εκούσια δικαιοδοσία) την 

από 31 Αυγούστου 2017 και αριθμό κατάθεσης 289/8-9-2017 αίτηση, η οποία 

πρόκειται να συζητηθεί στις 6-12-2017 με αριθμό πινακίου 21, με την οποία 

ζητείται η ερμηνεία σχετικών όρων και περικοπών του υπ' αριθμ. 19.294/23-5-

2003 συμβολαίου δωρεάς αγροτεμαχίου της Χριστίνας Βούλγαρη του Θεοδοσίου 

προς τον Δήμο Πτολεμαιδας. 

Ειδικότερα με το παραπάνω συμβόλαιο δωρεάς η δωρήτρια δώρησε στον 

τότε Δήμο Πτολεμαιδας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το υπ' αριθμ. 

6800 αγροτεμάχιο, Α' κατηγορίας, έκτασης 6.110 τ.μ., με ΚΑΕΚ 271125021007, που 

βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος “Άνω Πτολεμαιδας” 

του πρώην Δήμου Πτολεμαιδας και νυν Δήμου Εορδαίας, της επαρχίας 

Εορδαίας, του Νομού Κοζάνης, μετά του επ' αυτού σχολικού συγκροτήματος, το 

οποίο περιλαμβάνει σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης, έκτασης 656,28 τ.μ., 

μονάδα φροντίδας προσχολικής αγωγής, με εμβαδόν 512,28 τ.μ. και έναν 

βοηθητικό χώρο, με εμβαδόν 30,24 τ.μ. με τον κάτω απ' αυτό υπόγειο χώρο 

εμβαδού 30,24 τ.μ. 

Με την ανωτέρω αίτηση και για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς 

εκεί, ζητείται η ερμηνεία-επέκταση-συμπλήρωση της βούλησης της δωρήτριας 

ότι πέραν της χρησιμοποίησης του σχολικού συγκροτήματος ως δημοτικό 

σχολείο, νηπιαγωγείο, παιδικός σταθμός και σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

επεκτείνεται η βούληση αυτή και στην χρησιμοποίηση του επίδικου σχολικού 

συγκροτήματος, ως σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο και 

λύκειο), με σκοπό την επωφελέστερη αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας 



και την ασφαλέστερη διασφάλιση και επίτευξη των σκοπών της δωρήτριας, 

όπως παραπάνω περιγράφονται. 

 

 Πτολεμαΐδα, 12 Οκτωβρίου 2017  
 

                                                   Ο    Πληρεξούσιος    Δικηγόρος 
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