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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Αλλαγή σκοπού του «Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος 

Δημοσθένη και Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου»». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 2 του μήνα 

Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00΄ 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά από την αριθμ. 10524/28-9-2020 γραπτή 

πρόσκληση  που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 

5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 114 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α΄134) σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη και απόντα 5 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Μουλιστάνος Α.,  Χαλκίδης Χ., 

Μιχαηλίδου Κ.,  επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 9 Ιωάννου Χρήστος 17 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 10 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 18 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 11 Κρυωνίδης Βασίλειος 19 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 12 Στάντζιος Πασχάλης 20 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 13 Παπαζώτου Κυριακή 21 Γεωργιάδης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 14 Δολαπτσή Ηλιάνα 22 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 15 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π.   

8 Δαλακάκης Δημήτριος 16 Λουλούδης Ιωάννης   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 3 Μουλιστάνος Αθανάσιος 5 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 4 Χαλκίδης Χαράλαμπος   

      

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δοξάτου 

Μάρκου Διογένης, Καλαμπακίου Τσεκούρας Γεώργιος, Κυργίων Γεωργόπουλος 

Γεώργιος, Κεφαλαρίου Μαυρίδης Γεώργιος, Αγοράς Τοπαλίδης Αναστάσιος.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/02-10-2020  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 142/2020 
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1. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη 

συζήτηση. 

2. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη 

συζήτηση. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ιωάννου Χρήστος, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.  

2. Καγγελίδης Ιωάννης, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση. 

3. Κιτσουκάκης Ιωάννης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

4. Στάντζιος Πασχάλης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Δολαπτσή Ηλιάνα, στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

6. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

7. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Με σύμφωνη γνώμη του σώματος αποφασίστηκε να προηγηθεί η συζήτηση 

του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και να προηγηθεί η συζήτηση του 3ου 

θέματος έναντι του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς αλλαγή αρίθμησης 

των αποφάσεων που θα είναι σύμφωνη με την αρίθμηση των θεμάτων στην 

αριθμ.πρωτ. 10524/28-9-2020 πρόσκληση.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το υπ’ αριθμ.πρωτ. 10523/28-

09-2020 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως κάτωθι: 

«(…)Θέμα: « Αλλαγή σκοπού κληροδοτήματος «Δημοσθένους και Χαρίκλειας 

Νάννου» 

 

 

I. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Α)  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΑΝΝΟΥ   

Από τα ευρισκόμενα στο αρχείο του Δήμου Δοξάτου έγγραφα προκύπτει ότι 

στις 19 Οκτωβρίου 1965 απεβίωσε ο Δημοσθένης Νάννου του Διογένη, κάτοικος εν 

ζωή Καβάλας, έχοντας συντάξει την από 22.11.1959 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία 

δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ΄αριθμ. 93/16.06.1966 πρακτικό του Πρωτοδικείου 

Καβάλας και στη συνέχεια κηρύχθηκε κυρία δυνάμει της υπ΄αριθμ. 433/28.07.1966 

απόφασης του Πρωτοδικείου Καβάλας. Η ανωτέρω ιδιόγραφη διαθήκη προέβλεπε ότι 

ο Δημοσθένης Νάννου του Διογένους, κληροδοτεί την ακίνητη περιουσία του που 

βρίσκεται στην Καβάλα, επί των οδών Δοϊράνης και Ύδρας, στον Δήμο Δοξάτου 

μετά τον θάνατό του και μετά τον θάνατο της συζύγου του, Χαρίκλειας Νάννου το 

γένος Δημητρίου και Κρυσταλλίας Ιορδανίδου, υπό τους λεπτομερώς 

περιγραφόμενους στη συστατική πράξη όρους.  

Συγκεκριμένα, ο διαθέτης Δημοσθένης Νάννου αναφέρει ότι έχει στην κατοχή 

του (προφανώς εννοώντας στην κυριότητα του) έναν αγρό ενάμιση στρέμματος 

περίπου που βρίσκεται στο Δοξάτο Δράμας και στην περιοχή «Κογυομτζηγίογλου», 

επί του οποίου επιθυμεί ο Δήμος Δοξάτου να οικοδομήσει Νοσοκομείο 

χρησιμοποιώντας τα χρήματα που θα εισπράξει από την εκποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του. Σύμφωνα δε με τους υπολογισμούς του διαθέτη, το χρηματικό ποσό 

που θα συγκεντρωθεί από την εκποίηση θα είναι επαρκές, ώστε το κτίσμα του 

Νοσοκομείου που θα ανεγερθεί να είναι «σύγχρονο, πολυτελές  και με επιβλητική 

εμφάνισιν». Επιπροσθέτως, τίθενται ως όροι η τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής επί 

του κτίσματος που θα αναγράφει «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΟΓ. 

ΝΑΝΝΟΥ», η τοποθέτηση στην είσοδο του Νοσοκομείου της προτομής του 

Δημοσθένους Νάννου επί κωνικού βάθρου κενού στο εσωτερικό του προκειμένου να 
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τοποθετηθούν εντός αυτού τα οστά του ιδίου του διαθέτη καθώς και της συζύγου του, 

Χαρίκλειας Νάννου, μετά τον θάνατο αυτής.    

Δέον να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1696/12.06.1969 

έγγραφο του Δήμου Δοξάτου, από το περιεχόμενο της ιδιόγραφης διαθήκης του 

Δημοσθένους Νάννου προκύπτει ότι η αληθής βούληση του διαθέτη ήταν να 

καταστήσει την σύζυγο αυτού ισοβίως επικαρπώτρια της περιουσίας του. Το έτος 

1980 και μετά τον θάνατο της Χαρίκλειας Νάννου, το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Δοξάτου με την υπ΄αριθμ. 27/1980 Απόφασή του αποφάσισε ομοφώνως την 

αποδοχή από τον Δήμο Δοξάτου της κληρονομίας του Δημοσθένους Νάννου και 

ανετέθη στον Δήμαρχο Δοξάτου η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών.  

Στη συνέχεια, με την υπ΄αριθμ. 68/17.04.1980 δήλωση αποδοχής κληρονομίας 

ενώπιον του Γραμματέως του Πρωτοδικείου Καβάλας, ο Δήμος Δοξάτου νομίμως 

εκπροσωπούμενος από τον τότε Δήμαρχο αυτού απεδέχθη πλήρως της επαχθείσα 

στον Δήμο κληρονομία δυνάμει της από 22.11.1959 ιδιόγραφης διαθήκης του 

Διογένους Νάννου του Δημοσθένους, και συγκεκριμένα απέκτησε δικαίωμα 

πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής των κατωτέρω περιουσιακών 

στοιχείων:  

α) ενός αγροτεμαχίου υπ΄αριθμ. 4304 Α΄ κατηγορίας στο Δοξάτο και στη θέση 

«Κεραμιδιαριά», εκτάσεως 2.875 περίπου τ.μ., το οποίο προφανώς ταυτίζεται με τον 

αναφερόμενο στη συστατική πράξη αγρό ενάμιση στρέμματος περίπου που βρίσκεται 

στο Δοξάτο Δράμας και στην περιοχή «Κογυομτζηγίογλου», επί του οποίου σύμφωνα 

με την επιθυμία του Δημοσθένους Νάννου ο Δήμος Δοξάτου οφείλει σύμφωνα με 

τους όρους της διαθήκης να οικοδομήσει Νοσοκομείο χρησιμοποιώντας τα χρήματα 

που θα εισπράξει από την εκποίηση της λοιπής ακίνητης περιουσίας του διαθέτη. 

β)  ενός αστικού ακινήτου (οικοπέδου) κειμένου στην πόλη της Καβάλας εμβαδού 

150 τ.μ. ή όσο και αν είναι, και συγκεκριμένα επί της διασταυρώσεως των οδών 

Ύδρας και Δοϊράνης, το οποίο συνορεύει ανατολικά με ακίνητο κληρονόμων 

Δημοσθένους Κουταλιάγκα, δυτικά με την οδό Δοϊράνης, βόρεια με την οδό Ύδρας 

και νότια με ακίνητο κληρονόμων Διογένους Νάννου του Κωνσταντίνου. Επί του 

ανωτέρω οικοπέδου υπάρχει τριώροφη οικοδομή, η οποία αποτελείται από υπόγειους 

χώρους, από πέντε ισόγεια καταστήματα, από πρώτο και δεύτερο όροφο υπέρ των 

ισογείων καταστημάτων.  

Η υπ΄αριθμ. 68/17.04.1980 δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του 

Γραμματέως του Πρωτοδικείου Καβάλας μεταγράφηκε νομίμως στα Βιβλία 

Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας στις 18/04/1980 στον τόμο 872 και με 

αύξοντα αριθμό μεταγραφής  96582 καθώς και στα Βιβλία Μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στις 30.05.1980 στον τόμο 29 και με αύξοντα αριθμό 

μεταγραφής 334.        

Από την από 09.12.2014 έκθεση του δικηγόρου Καβάλας, Χαράλαμπου 

Κουφατζή, σχετικά με τα ακίνητα του κληροδοτήματος στην Καβάλα προκύπτει ότι  

το κληροδότημα Νάννου στην Καβάλα αποτελείται από τριώροφη οικοδομή (ισόγειο, 

1ος όροφος και 2ος όροφος), η οποία βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Ύδρας 

και Δοϊράνης. Η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου είναι Δοϊράνης 6 και Ύδρας 4. 

Στον ισόγειο όροφο υπάρχουν πέντε (5) καταστήματα, στον 1ο όροφο ένα διαμέρισμα 

και στον 2ος όροφο δύο διαμερίσματα.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση και ήδη κατά τον χρόνο σύνταξης αυτής, το 

ένα εκ των καταστημάτων του ισογείου βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση και χωρίς 

την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης θα μπορούσε στο εξής να χρησιμοποιηθεί μόνο 

ως αποθήκη.  Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) καταστήματα του ισογείου ήταν κατά τον 

χρόνο σύνταξης της έκθεσης, δηλαδή το έτος 2014, σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση 

ωστόσο έχρηζαν και αυτά εκτεταμένων εργασιών συντήρησης εξαιτίας της 

παλαιότητας της οικοδομής.  

Το διαμέρισμα που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 1ο όροφο της οικοδομής 

βρισκόταν ήδη από το έτος 2014 σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και έχρηζε άμεσων 

παρεμβάσεων προκειμένου να αξιοποιηθεί. Σχετικά με τα διαμερίσματα του 2ου 
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ορόφου, ο συντάξας την έκθεση δικηγόρος, κ. Χαράλαμπος Κουφατζής, αναφέρει ότι 

το ένα εκ των δύο διαμερισμάτων έχρηζε επίσης ανακαίνισης ενώ στο δεύτερο είχαν 

πραγματοποιηθεί στο παρελθόν κάποιες εργασίες συντήρησης, οι οποίες δεν 

κρίνονται ως επαρκείς. 

 

Β)  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΝΝΟΥ 

Στις 4 Φεβρουαρίου 1980 απεβίωσε η Χαρίκλεια, χήρα Δημοσθένους 

Νάννου, το γένος Δημητρίου και Κρυσταλλίας Ιορδανίδου, κάτοικος εν ζωή 

Παραλίας Αναβύσσου Αττικής, έχοντας συντάξει την υπ΄αριθμ. 1703/15.06.1978 

δημόσια διαθήκη της ενώπιον της άλλοτε Συμβολαιογράφου Πειραιώς Σταμάτας 

Μπαρμπαλιά, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ΄αριθμ. 810/26.03.1981 

πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 Διά της ανωτέρω δημόσιας διαθήκης της, η Χαρίκλεια Νάννου εγκατέστησε 

κληρονόμους της την Ιατρική Εταιρεία «Ελπίς» Καβάλας, στην οποία άφησε το 

σύνολο της κινητής περιουσία της, και τον Δήμο Δοξάτου στον οποίο άφησε όλη την 

ακίνητη περιουσία της με τους ίδιους όρους που είχε θέσει ο ήδη αποβιώσας σύζυγός 

της, Δημοσθένης Νάννου του Διογένους, και συγκεκριμένα υπό τον όρο ότι ο Δήμος 

Δοξάτου θα εκποιήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τόσο της διαθέτιδος όσο 

και του προαποβιώσαντος συζύγου της, προκειμένου να αναγερθεί Νοσοκομείο (το 

κτίσμα μόνο) επί ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο Δοξάτο Δράμας, όπως αυτό 

περιγράφεται λεπτομερώς στην από 22.11.1959 ιδιόγραφη διαθήκη του Δημοσθένους 

Νάννου, και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω 

ιδιόγραφη διαθήκη όπως έχουν εκτεθεί ήδη. 

Στην υπ΄αριθμ. 1703/15.06.1978 δημόσια διαθήκη δεν περιγράφονται 

αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία της διαθέτιδος Χαρίκλειας Νάννου, τα οποία 

κληρονομεί ο Δήμος Δοξάτου. Ωστόσο, από τα έγγραφα που ανευρέθησαν στο αρχείο 

του Δήμου προκύπτει ότι κατά τον χρόνο του θανάτου της Χαρίκλειας Νάννου η 

ακίνητη περιουσία της αποτελείτο από:  

α) ένα διαμέρισμα – μεζονέτα με στοιχεία μ3 συνολικής επιφάνειας 58 τ.μ. και με 

ποσοστό συνιδιοκτησίας 6/1000,  το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο και τον ημιώροφο 

μιας οικοδομής που αποπερατώθηκε το έτος 1967, επί ενός οικοπέδου κειμένου στην 

Αθήνα, στη θέση «Βαθύ Ρεύμα» ή «Ψυχικόν» και επί των οδών Κηφισίας στην οποία 

φέρει τον αριθμό 140 , Παπαδά και Αδρανείου, εμβαδού 1.185 τ.μ., το οποίο 

οικόπεδο περιγράφεται αναλυτικά στο υπ΄αριθμ. 26.707/21.10.1968 πωλητήριο 

συμβόλαιο του άλλοτε Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπαντωνοπούλου δυνάμει 

του οποίου κατέστη πλήρης κυρία, νομέας και κάτοχος η διαθέτιδα Χαρίκλεια, χήρα 

Δημοσθένους Νάννου.  

β) ένα διαμέρισμα με στοιχεία Α-9 του πρώτου ορόφου, συνολικού εμβαδού 61,45 

τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 32,97/1000. Το 

προπεριγραφόμενο διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή κτισμένη δυνάμει της 

υπ΄αριθμ. 5996/07.08.1972 οικοδομικής άδειας, επί οικοπέδου κειμένου στην 

Ανάβυσσο Αττικής, επί της οδού Ζαΐμη αριθμ. 4, εμβαδού 700 τ.μ., και περιγράφεται 

αναλυτικά στο υπ΄αριθμ. 295/03.07.1975 πωλητήριο συμβόλαιο της άλλοτε 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δαμόφλη δυνάμει του οποίου κατέστη πλήρης 

κυρία, νομέας και κάτοχος η διαθέτιδα Χαρίκλεια, χήρα Δημοσθένους Νάννου.  

II. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΧΘΕΝΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ  

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος  :  

 1. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή 

δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού. 

 2. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση, για τον ίδιο ή 

άλλο κοινωφελή σκοπό, εκείνου που καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιοχή που 

καθόρισε ο δωρητής ή ο διαθέτης ή στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με 

δικαστική απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
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περιεχομένου της, καθώς και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη μεταβολή 

της εκμετάλλευσης, όπως νόμος ορίζει. 

Από το τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η βασική υποχρέωση του Κράτους που 

απορρέει από τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 109 του Συντάγματος συνίσταται 

στον σεβασμό και την τήρηση της βούλησης του διαθέτη ή του δωρητή. Σύμφωνα με 

την ερμηνεία που έχει νομολογιακά δοθεί στο άρθρο 109 Σ., η διάταξη αυτή, κατά 

την αληθή της έννοια, αφορά όχι μόνο το περιεχόμενο ή τους όρους της διαθήκης, 

κωδικέλλου ή δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς 

σκοπού, αλλά και τους ορισμούς του διαθέτη ή δωρητή για τον τρόπο διαχειρίσεως 

της περιουσίας, που έχει διατεθεί ή δωρισθεί, διότι οι ορισμοί αυτοί, μαζί με τον 

σκοπό, αποτελούν ουσιώδες μέρος του περιεχομένου και των όρων της διαθήκης ή 

δωρεάς. Το πνεύμα αυτό επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4182/2013, 

το οποίο ορίζει ότι οι διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά, εφόσον τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται καθόλου ή ρυθμίζονται 

ελλιπώς στη συστατική πράξη, καθώς και στο άρθρο 10 του Ν. 4182/2013 (Ερμηνεία 

συστατικών πράξεων - Μεταβολή σκοπού) σύμφωνα με το οποίο :  

 1. Περιουσίες που καταλείπονται υπέρ κοινωφελών σκοπών αξιοποιούνται κατά τον 

τρόπο που όρισε ο διαθέτης ή δωρητής. Απαγορεύεται η μεταβολή τόσο των παραπάνω 

κοινωφελών σκοπών όσο και του τρόπου και των όρων διαχείρισης της περιουσίας, 

καθώς και των ορισμών για τον τρόπο διοίκησης της. 

 

 2. Αν υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη ή δωρητή ή 

αμφισβήτηση επ` αυτού, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο κατ` άρθρο 825 Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. 

 3. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο αποφαίνεται επίσης, κατά τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επί του εάν η βούληση του διαθέτη ή δωρητή 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της, και καθορίζει τον τρόπο της επωφελέστερης ή ασφαλέστερης 

αξιοποίησης της περιουσίας, καθώς και το σκοπό και την περιοχή για την οποία πρέπει 

αυτή να διατεθεί. Αν μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης του προηγούμενου 

εδαφίου, ο τρόπος αξιοποίησης που επετράπη με αυτή κατέστη για οποιονδήποτε λόγο 

ανέφικτος, είναι δυνατή η αξιοποίηση της περιουσίας, σύμφωνα με τον τρόπο που 

περιέγραψε ο διαθέτης ή ο δωρητής, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης, με 

απόφαση του οργάνου διοίκησης της περιουσίας που κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή 

εντός τριάντα (30) ημερών. 

 4. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή, μετά από 

προηγούμενη ακρόαση του οργάνου διοίκησης της περιουσίας. Η αίτηση υποβάλλεται 

και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και 

κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως. Περίληψη 

της υποβληθείσας αίτησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής έναν (1) 

τουλάχιστον μήνα πριν τη δικάσιμο και παραμένει αναρτημένη μέχρι και την 

προηγούμενη ημέρα της δικασίμου. Η ίδια περίληψη τοιχοκολλάται στο κατάστημα της 

έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Δήμου και της δημοτικής ή τοπικής 

κοινότητας της έδρας της διοίκησης της περιουσίας και αναρτάται στο διαδικτυακό τους 

τόπο. 

 5. Κατ` εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων, όταν η αξία της περιουσίας δεν 

υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, αρμόδιο κατά τις παραγράφους 

2 και 3 δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της αρμόδιας αρχής, 

που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (…)  

  Ο κοινωφελής σκοπός που ετέθη εν προκειμένω διά των συστατικών 

πράξεων αμφότερων των διαθετών είναι η ανέγερση Νοσοκομείου επί του υπ΄αριθμ. 

4304 Α΄ κατηγορίας αγροτεμαχίου στο Δοξάτο και στη θέση «Κεραμιδιαριά», 

εκτάσεως 2.875 περίπου τ.μ., δυνάμει του τιμήματος που θα εισπραχθεί από την 

εκποίηση της λοιπής ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος, όπως αυτή έχει 

περιγραφεί ήδη στην παρούσα εισήγηση. Από το γεγονός δε ότι ο Δημοσθένης 
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Νάννου απεβίωσε το έτος 1965 και η Χαρίκλεια Νάννου το έτος 1980 χωρίς μέχρι 

σήμερα να έχει εκπληρωθεί ο ανωτέρω κοινωφελής σκοπός, συνάγεται η πεποίθηση 

του Δήμου Δοξάτου ότι η βούληση των διαθετών δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. 

  Προκειμένου να τροποποιηθεί ο κοινωφελής σκοπός και να μπορέσει να 

αξιοποιηθεί η κοινωφελής κληρονομιαία περιουσία σύννομα, ο Δήμος Δοξάτου 

οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο κατ΄ άρθρο 825 ΚΠολΔ δικαστήριο, 

ήτοι ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται η έδρα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και με δεδομένο ότι η αξία της 

περιουσίας προφανώς υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ. Το Εφετείο στη συνέχεια 

θα αποφανθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας επί του εάν η βούληση 

του Δημοσθένη και της Χαρίκλειας Νάννου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για 

οποιονδήποτε λόγο και θα καθορίσει τον τρόπο της επωφελέστερης αξιοποίησης της 

περιουσίας καθώς και τον σκοπό και την περιοχή για την οποία αυτή πρέπει να 

διατεθεί.  

 Δέον να επισημανθεί ότι η ανωτέρω αίτηση μπορεί να υποβληθεί από 

τον Δήμο Δοξάτου, ο οποίος ως φορέας διαχείρισης του κληροδοτήματος έχει 

αδιαμφισβήτητο έννομο συμφέρον, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή, δηλαδή στον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, επί ποινή απαραδέκτου της 

συζητήσεως. Περίληψη της υποβληθείσας αίτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη δικάσιμο και θα 

παραμείνει αναρτημένη μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου. Η ίδια 

περίληψη θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της έδρας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, του Δήμου Δοξάτου και της κοινότητας Δοξάτου και 

θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τους τόπο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 Ν. 

4182/2013.   

    Έως τον χρόνο έναρξης του Ν. 4182/2013 ίσχυε το άρθρο 1 του Ν. 455/1976 

«Περί επωφελεστέρας  αξιοποιήσεως ή διαθέσεως των υπέρ κοινωφελούς σκοπού  

καταλειφθέντων ή δωρηθέντων περιουσιακών στοιχείων, κατά το άρθρον 109 παρ. 2 

του Συντάγματος» , το οποίο καταργήθηκε από 01.11.2013 δυνάμει του άρθρου 82 

παρ. 8 Ν. 4182/2013. Σχετικά με τους τρόπους επωφελέστερης αξιοποίησης της 

κοινωφελούς περιουσίας, τους οποίους μπορεί να διατάξει το αρμόδιο δικαστήριο, 

κρίθηκε σκόπιμο σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4182/2013 να μην 

επαναληφθεί η ούτως ή άλλως ενδεικτική απαρίθμηση του άρθρου 1 του ν. 455/1976. 

Συνεπώς, ο Δήμος Δοξάτου λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πραγματικές συνθήκες που 

ισχύουν στην κοινότητα του Δοξάτου μπορεί να διαμορφώσει έναν νέο τρόπο 

αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του κληροδοτήματος και στη συνέχεια να 

τον προβάλει με την αίτησή του ενώπιον του αρμόδιου Εφετείου. Η κρίση του 

αρμόδιου δικαστηρίου θα σχηματιστεί με βάση το υποβληθέν σε αυτό αίτημα, και 

άρα οποιοσδήποτε εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης είναι πιθανό να γίνει δεκτός 

από το δικαστήριο ως επωφελέστερος.    

Η ικανοποίηση του σκοπού που ετέθη διά των συστατικών τους πράξεων από 

τους διαθέτες, Δημοσθένη και Χαρίκλεια Νάννου, ήτοι η ανέγερση Νοσοκομείου στο 

επί του υπ΄αριθμ. 4304 Α΄ Κατηγορίας αγροτεμαχίου στο Δοξάτο δυνάμει του 

τιμήματος που θα εισπραχθεί από την εκποίηση της λοιπής ακίνητης περιουσίας του 

κληροδοτήματος, καθίσταται εκ των συνθηκών ανέφικτη. Και αυτό διότι, εξαιτίας της 

παλαιότητας και της κακής κατάστασης των προς εκποίηση ακινήτων, το τίμημα που 

θα συγκεντρωθεί δεν επαρκεί για την ανέγερση Νοσοκομείου «σύγχρονου, πολυτελούς  

και με επιβλητική εμφάνισιν». Επιπλέον, στις συστατικές πράξεις δεν γίνεται καμία 

απολύτως αναφορά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του εν λόγω 

Νοσοκομείου το οποίο προφανώς θα είναι εξαιρετικά αυξημένο.  

Οι προαναφερθέντες λόγοι συνετέλεσαν στη μη εκπλήρωση του σκοπού  της 

ανεγέρσεως Νοσοκομείου επί σειρά ετών από τον Δήμο Δοξάτου και πλέον κρίνεται 

επιτακτική η ανάληψη της πρωτοβουλίας για την μεταβολή του ανωτέρω σκοπού και 
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την ανεύρεση νέου τρόπου της επωφελέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του 

κληροδοτήματος.  

 Το Συμβούλιο της Κοινότητας Δοξάτου με την υπ΄αριθμ. 10/2020 απόφασή 

του τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Προέδρου του, η οποία έχει ως εξής:  

(….)Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της με αριθμό  6/2020 Συνεδριάσεως του   Συμβουλίου  της 

Κοινότητας Δοξάτου. 

Αριθμός  Αποφάσεως : 10/2020   «Ψήφιση πρότασης αλλαγής σκοπού 

κληροδοτήματος Δ. Χ. Νάννου.» 

Στο Δοξάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Δοξάτου, του Δήμου 

Δοξάτου σήμερα την 27ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα 16.30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της 

Κοινότητας Δοξάτου, κατόπιν της με αριθμό 7164/17-07-2020 εγγράφου προσκλήσεως 

του Προέδρου αυτού κ. Μάρκου Διογένη, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε ένα έκαστο 

των μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89  του Ν. 4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου {7} 

μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη, ήτοι: 

   

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Μάρκου           Διογένης , Πρόεδρος       1. Δεληολάνης Αθανάσιος,   Μέλος 

2. Μάτσικας        Νικόλαος, Αντ/δρος      2. Κωνσταντούδη Μαρία,       «       

3. Γεροστάθης     Αντώνιος,    Μέλος             3. Καρκαντζέλης Άνθιμος,      « 

4. Αγγέλου       Φωτεινός,      ,    «                          οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

       κλήθηκαν νόμιμα.-       

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ελευθεριάδου Ελένη, του Μαργαρίτη , με βαθμό Α΄.  

 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε στο 

σώμα την πρόταση αλλαγής σκοπού κληροδοτήματος Δ. Χ. Νάννου  

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου αυτού,  

λαμβάνοντας  δε υπόψη του και τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4555/2018. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ 

 

Υπέρ της ψήφισης της πρότασης του Προέδρου που έχει ως εξής: 

Δεδομένης της αδυναμίας εκπληρώσεως του σκοπού που ετέθη δια των 

συστατικών τους πράξεως από του διαθέτες, Δημοσθένη και Χαρίκλεια Νάννου, 

προτείνεται η τροποποίηση αυτού προκειμένου να είναι δυνατή η σύννομη η 

αξιοποίησης της κληρονομιαίας περιουσίας. Συγκεκριμένα προτείνεται , αντί της 

ανεγέρσεως Νοσοκομείου επί του υπ’ αριθμ.4304 Α΄ κατηγορίας αγροτεμαχίου στο 

Δοξάτο δυνάμει του τιμήματος που θα εισπραχθεί από τη  εκποίηση της λοιπής ακίνητης 

περιουσίας του κληροδοτήματος με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται επί τις 

συστατικές πράξεις, να ανεγερθεί κτίριο επί του οποίου θα τοποθετηθεί επιγραφή που 

θα αναγράφει «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΝΑΝΝΟΥ». 

Το ανωτέρω κτίριο θα κτιστεί πίσω από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 

του Δήμου Δοξάτου ή εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατόν σε άλλο σημείο εντός της 

Κοινότητας του Δοξάτου και θα χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό κέντρο το οποίο θα 

εξοπλιστεί με έναν (1) υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσεως και με ένα (1) 

ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό DR (με ανάρτηση οροφής), όπου θα 

πραγματοποιούνται οι εν λόγω εξετάσεις εξυπηρετώντας το σύνολο του πληθυσμού του 

Δήμου Δοξάτου. Ο εξοπλισμός του ανωτέρω ιατρικού κέντρου, τα λειτουργικά έξοδα 

καθώς και η αμοιβή των γιατρών-στεχνολόγων χειριστών που θα απασχοληθούν 

δυνάμει συμβάσεων θα καλυφθούν από τους υπάρχοντες οικονομικούς πόρους του 

κληροδοτήματος οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν από τη περαιτέρω εκμετάλλευση της 

κληρονομιαίας περιουσίας, Σε περίπτωση που ο Δήμος Δοξάτου θα έχει στην διάθεσή 
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του εργαζόμενο με τις ανωτέρω ειδικότητες θα έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί στο 

ιατρικό κέντρο. 

Ειδικότερα, προτείνεται η εκποίηση των ακινήτων της κληρονομιαίας 

περιουσίας που βρίσκονται στον Νομό Αττικής προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα 

του κληροδοτήματος και να επιταχυνθεί η εκπλήρωση του τιθέμενου σκοπού, ήτοι της 

ανεγέρσεως του ιατρικού κέντρου. Τα ακίνητα που βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας 

δεν θα εκποιηθούν αλλά θα συντηρηθούν και θα αξιοποιηθούν μέσω μισθώσεων 

προκειμένου να αυξάνονται τα έσοδα του κληροδοτήματος. 

Τέλος, εφόσον ο φορέας διαχείρισης κρίνει ότι το ενεργητικό του 

κληροδοτήματος επαρκεί και δεν τίθεται υπό διακινδύνευση ο κύριος σκοπός αυτού, 

ήτοι η ανέγερση και η λειτουργία του ιατρικού κέντρου, είναι δυνατόν να αποφασιστεί η 

δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Δήμου Δοξάτου 

ανάλογα με τις ανάγκες του.- 

           Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  10/2020.- 

Γι αυτό συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται : 

 

Η Πρόεδρος              Η Γραμματέας                 Τα Μέλη 

{υπογραφή}              {υπογραφή}                      {υπογραφές} 

Ακριβές  απόσπασμα 

Ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Διογένης Μάρκου   (….) 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Δοξάτου, ως φορέα διαχείρισης του κληροδοτήματος «Δημοσθένη και 

Χαρίκλειας Νάννου», προκειμένου:  

Α)  να διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση του σκοπού που ετέθη διά των συστατικών 

τους πράξεων από τους διαθέτες, ήτοι η ανέγερση Νοσοκομείου στο επί του 

υπ΄αριθμ. 4304 Α΄ Κατηγορίας αγροτεμαχίου στο Δοξάτο δυνάμει του τιμήματος που 

θα εισπραχθεί από την εκποίηση της λοιπής ακίνητης περιουσίας του 

κληροδοτήματος, καθίσταται εκ των συνθηκών ανέφικτη για τους ανωτέρω 

αναλυτικώς περιγραφόμενους λόγους  

Β) να αποφασιστεί η υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο κατ΄ άρθρο 825 ΚΠολΔ 

δικαστήριο, ήτοι ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται η έδρα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να τροποποιηθεί ο 

κοινωφελής σκοπός και να μπορέσει να αξιοποιηθεί η κοινωφελής κληρονομιαία 

περιουσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 10/2020 απόφαση του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Δοξάτου (…).  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Την ανωτέρω εισήγηση. 

4. Τις σχετικές διατάξεις που μνημονεύονται στην ανωτέρω εισήγηση.  
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5. Την 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δοξάτου, 

6. Την πρόταση από δημοτικούς συμβούλους για αναβολή συζήτησης του 

θέματος προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό 

Συμβούλιο με την ύπαρξη σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης.  

7. Την πρόταση του Δημάρχου της πιθανότητας ύπαρξης και άλλων προτάσεων 

σε ότι αφορά το σκοπό του εν λόγω κληροδοτήματος,  

μετά από συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αναβολή λήψης απόφασης  επί του θέματος της αλλαγής του σκοπού του 

«Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη και Χαρίκλειας 

Νάννου» σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου αυτό, να 

συνοδεύεται  με οικονομοτεχνική μελέτη τόσο για το σκοπό που αναφέρεται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσης όσο και για οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πρόταση 

που τυχόν κατατεθεί, για το σκοπό του κληροδοτήματος.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 142/02-10-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 


