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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΥΠΕΡ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ 

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΔΟΥΡΜΟΥΣΗ 

Αναρτητέα κατ’ άρθρο 10 Ν 4182/2013 (ΦΕΚ 185/2013 Τευχ.Α’) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ- ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: 

Συζητείται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη 

δικάσιμο της 04-11-2020, ώρα 10:00 με αύξοντα αριθμό πινακίου 15, η από 06-

07-2020 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου 211/2020 αίτηση του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Δήμος Βοϊου Κοζάνης, που εδρεύει στη Σιάτιστα Κοζάνης, στην Πλατεία 

Τσιστοπούλου, αριθμός 5,με Α.Φ.Μ. 998059393 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ:  

Ο αιτών ΟΤΑ ζητά να ερμηνευθεί, η μεαριθμό 15405/03-11-2010 Δημόσια 

Διαθήκη του θανόντος την 13-12-2020 Ηλία Δουρμούση, ενώπιον της 

Συμβολαιογράφου Σιάτιστας Κυριακής Σακελλάρη, η οποία δημοσιεύτηκε με το με 

αριθμό 20/2011 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης- συνεδρίαση της 

27-01-2011,δυνάμει της οποίας κατέλειπε μεταξύ των καθολικών διαδόχων του το 

«ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ».  

Λόγος κατάθεσης της αίτησης είναι το γεγονός ότι ο σκοπός του διαθέτη έχει 

καταστεί ανέφικτος αφού το «ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ»  δεν έχει συσταθεί και ως εκ τούτου εκκρεμεί επί δεκαετία η αποδοχή 

της άνω κληρονομίας του Ηλία Δουρμούση η οποία παραμένει από το θάνατό του 

έως και σήμερα ανεκμετάλλευτη.  

Η αδυναμία σύστασης του Ιδρύματος έως και σήμερα, οφείλεται στο γεγονός 

ότι δεν έχει λάβει χώρα αποδοχή κληρονομίας, αναφορικά με τα άνω περιουσιακά 

στοιχεία. Λόγω της αδυναμίας αποδοχής κληρονομιάς,δεν μπορεί να λάβει χώρα και 

η σύσταση του ιδρύματος, όπως προκύπτει δυνάμει της με αριθμό Δ132/2015 

γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν 

επεξεργασίας σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την 

επωνυμία «Δουρμουσόγλειο Γηροκομείου Τσοτυλίου», το οποίο διαβιβάστηκε σε αυτό 
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προς επεξεργασία από την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με το 1513/20-07-

2015 έγγραφό της καικρίθηκε μη νόμιμο.  

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ:  

Να διαπιστωθεί ότι η βούληση του διαθέτη δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί, για τους παραπάνω λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 

ιστορικό της αίτησης. Να οριστεί ότι για την πληρέστερη και επωφελέστερη 

εκπλήρωση της βούλησης του Ηλία Δουρμούση θα πρέπει: 

 

(α)Να επιτραπεί η σύσταση στο Δήμο Βοΐου «Κληροδοτήματος Ηλία Δουρμούση», 

σύμφωνα με της ειδικότερους ορισμούς της διαθήκης του και να επιτραπεί να προβεί 

ο Δήμος ως διαχειριστής του κληροδοτήματος στην αποδοχή της κληρονομιαίας 

περιουσίας, καθότι ο διαθέτης όρισε ότι τα κληρονομιαία περιουσιακά του  

στοιχεία θα αποτελούσαν περιουσία Δημοτικού Ιδρύματος, το οποίο  δεν έχει 

μέχρι σήμερα συσταθεί, ώστε να μεριμνήσει ως διαχειριστής άμεσα για την 

αξιοποίηση της περιουσίας του με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Γηροκομείου 

(πλέον Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων) κατά την βούλησή του διαθέτη. 

(β)Να οριστεί ότι σκοπός του Κληροδοτήματος θα είναι κατά την ερμηνεία των όρων 

της διαθήκης η αξιοποίηση της περιουσίας του με σκοπό την εξασφάλιση πόρων για 

την καλή λειτουργεία της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, η οποία θα στεγαστεί 

εφόσον ιδρυθεί στο  Τσοτύλι, στο κτήριο του Γηροκομείου,  υπό την επωνυμία: 

«ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ», καθώς και 

ότι μέλος της Διοίκησης της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, εφόσον το Ίδρυμα 

συσταθεί, θα είναι κατά την βούλησή του διαθέτη ο τέως Δήμαρχος Τσοτυλίου 

Εμμανουήλ Γκάσης του Χρήστου, έχοντας αρμοδιότητες που θα είχε ο διαθέτης.  

(γ) Επικουρικά, σε περίπτωση που η σύσταση της άνω Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων καταστεί ανέφικτη για οποιονδήποτε λόγο, καθ΄ερμηνεία της διαθήκης 

να επιτραπεί η αξιοποίησή της περιουσίας του άνω κληροδοτήματος με σκοπό την 

παροχή οικονομικής στήριξης, περίθαλψης και αρωγής σε ηλικιωμένος 

καταγόμενους από το Τσοτύλι κατά προτεραιότητα και τον Δήμο Βοΐου εν συνεχεία, 

εφόσον τα έσοδα της περιουσίας επαρκούν της τούτο.  
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(δ) Να επιτραπεί εφόσον η εκμίσθωση του συνόλου των κληρονομιαίων ακινήτων 

καταστεί ανέφικτη, η αξιοποίηση αυτών με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο για την 

πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών του κληροδοτήματος της επί παραδείγματι για 

εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με 

δημιουργία βοηθητικών χώρων ή  σε περίπτωση ανέφικτου της Ίδρυσης και 

λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων για την παροχή υπηρεσιών 

περίθαλψης,  σίτισης, ψυχαγωγίας, σε ηλικιωμένους καταγόμενους από το Τσοτύλι 

και τον Δήμο Βοΐου.   

(ε) Άλλως και επικουρικά, να προσδιοριστεί, καθ’ ερμηνεία της βούλησης του 

διαθέτη ο ενδεικνυόμενος τρόπος για την αξιοποίηση της περιουσίας του καθ’ 

ερμηνεία της βούλησής του.  

 

Θεσσαλονίκη, 13-07-2020 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος  

 

ΑΓΝΗ Π. ΠΑΤΡΩΝΑ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ 10704) 
Φράγκων 6-8, ΤΚ 54626 
Θεσσαλονίκη, 6949935004 

ΑΦΜ113267386, Δ.Ο.Υ. Α’ (Α-Β-Γ) 

 
 


