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          Κατόπιν υποβολής της υπ’ αριθ. πρωτ. 40380/12-02-2021 αίτησης στο Δήμο μας του  

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα», με ΑΦΜ 090080872, που εδρεύει 

στη Θεσσαλονίκη (οδός Βας. Ηρακλείου αρ. 19) και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά τις 

διατάξεις άρθρου 10 παρ. 4 εδ. 4 του Ν. 4182/2013, λαμβάνει χώρα η παρούσα ανάρτηση 

ως περίληψη της υπό γεν. αριθμ. κατάθεσης 399/2021 και ειδ. Αριθ. κατάθ. 364/2021 

αίτησης του παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, περί άρσης 

αναπαλλοτρίωτου περιουσίας, και συγκεκριμένα για τους λόγους που σε αυτήν 

περιγράφονται περί έκδοσης δικαστικής απόφασης με το εξής διατακτικό 

- την αναγνώριση ότι η βούληση της διαθέτιδος του παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ. Παναγιώτας  

Κοντίδου, δεν δύναται πλέον να υλοποιηθεί με τα αναφερόμενα χρηματοοικονομικά 

δεδομένα αξιοποίησης,  

-τον καθορισμό ότι ο επωφελέστερος και ασφαλέστερος τρόπος αξιοποίησης της 

περιουσίας (καταπιστεύματος) της διαθέτιδος αλλά και υλοποίησης της τελευταίας της 

βούλησης είναι η απαλλοτρίωση του περιγραφόμενου χρηματικού κληροδοτήματος με την 

αντικατάσταση της αξίας αυτού με μόνιμη και διαρκή δέσμευση του προσφερόμενου -και 

προσδιοριζόμενου στην αίτηση- διαμερίσματός αποκλειστικής ιδιοκτησίας Σωματείου,  

-Να διαταχθεί ταυτόχρονα το Σωματείο να διαθέτει τις    ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ (μισθώματα) 

του ακινήτου αυτού  ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 2.000 ΕΥΡΏ για την οικονομική ενίσχυση 

απόρων φοιτητών κατά την ειδικώς εκπεφρασθείσα επιθυμία  της διαθέτιδός  

- Οι παραπάνω δεσμεύσεις να είναι ΜΟΝΙΜΕΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ άλλως και 

επικουρικά μέχρι την έκδοση ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Δικαστηρίου  -συνεκτιμούμενων 

των μελλοντικών οικονομικών δεδομένων. 

-Να θεωρηθεί ότι η ανωτέρω αντικατάσταση θα συντελεσθεί αυτοδικαίως με την έκδοση 

της αποφάσεως του παραπάνω Δικαστηρίου  

- Επικουρικά, το παραπάνω Δικαστήριο κατά τη δική του αποκλειστική κρίση και τρόπο κατά 

τις προβλέψεις της παρούσας δικαιοδοσίας να ορίσει οποιοδήποτε άλλο προσοδοφόρο 

ακίνητο -ισόποσης αξίας με το καταλειφθέν κεφάλαιο της διαθέτιδος και εφάμιλλης μέχρι 

του ποσού των 2.000 Ευρώ απόδοσης του ακινήτου-  ανήκον στην αποκλειστική κυριότητα 

του Σωματείου.  
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