
        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9-11-2020 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΚΑΤ. 925/2021 ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΚΛΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 5-3-2017 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΚΑΤ. 165/23-3-2017 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 825 ΤΟΥ Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(α. 10 παρ. 4 ν. 4182/2013) 

Κατά τη δικάσιµο της 11-3-2022, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (με αρ. 
πινακίου 36) συζητείται ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας (Εκουσία 
Δικαιοδοσία) η από 9-11-2020 και µε αριθµό κατάθεσης 925/2021 αίτηση/κλήση 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ» µε αίτηµα τον ορισμό 
δικασίμου (ημερομηνίας και ώρας) συζήτησης της από 5-3-2017 και με αρ. κατ. 
165/23-3-2017 αίτησης του αρ. 825 του Κ.Πολ. Δικ. του  του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ» με σκοπό να γίνει αυτή δεκτή καθ’ όλο το αιτητικό 
της και συγκεκριμένα να γίνουν δεκτά τα κάτωθι αιτήματα: α/ να εκδοθεί απόφαση 
του επιληφθέντος Δικαστηρίου περί επωφελέστερου τρόπου εκπλήρωσης του 
κοινωφελούς σκοπού του διαθέτη Χρήστου Χηρόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου εν 
ζωή Δεσφίνας Φωκίδας, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο ιστορικό της κρινόμενης αιτήσεως κρίνεται δυσχερής η εκπλήρωση 
του κοινωφελούς σκοπού δια της σύστασης ιδρύματος που θα λειτουργεί στην άνω 
κεντρική πλατεία του χωριού για τους εξής βασικούς λόγους, αφενός μεν διότι τα 
χρήματα για την ανέγερση του κτίσματος, ως επιθυμεί ο διαθέτης δεν επαρκούν για 
τη σύσταση ιδρύματος και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θα απαιτείτο για την 
κατεύθυνση αυτή θα αποδυνάμωνε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Δ.Ε. 
Δεσφίνας να ολοκληρώσει άμεσα το έργο που της ανέθεσε ο διαθέτης, αφετέρου δε ο 
χώρος που επιθυμούσε ο διαθέτης να πραγματοποιηθεί η ανέγερση του κτιρίου έχει 
κριθεί εν τοις πράγμασι από χωροταξικής άποψης ακατάλληλος, προτείνεται δε ως 
κατάλληλη έκταση που προσφέρει η Δ.Ε. Δεσφίνας σε τμήμα εντός του οικισμού της 
και ευρίσκεται στο παλιό γήπεδο Δεσφίνας και β/ να βεβαιωθεί από το επιληφθέν 
Δικαστήριο  ότι ο κοινωφελής σκοπός του διαθέτη θα εκπληρωθεί επωφελέστερα αν 
ολόκληρη η περιουσία που κατέλιπε ο διαθέτης αποτελέσει θα αποτελέσει κεφάλαιο 
αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ της Δ.Ε. Δεσφίνας , υπαγόμενο στην εποπτεία του Δ. 
Δελφών, το οποίο και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη πραγματοποίηση της 
βούλησης του διαθέτη Χρ. Χηρόπουλου, καθότι η ευθύνη λειτουργείας θα 
μετακυλήσει στον Δήμο μας, έχουμε δε εκ των πραγμάτων μεγαλύτερη ευχέρεια και 
δυνατότητα εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων που τυχόν θα απαιτηθούν, η θέληση 
δε του διαθέτει θα εξακολουθεί να παραμένει η ίδια, όπως ακριβώς είχε εκφρασθεί 
από αυτόν, για την κοινωνική προσφορά του σε όλους τους κατοίκους της Δεσφίνας 
και ιδίως στους ηλικιωμένους και στα παιδιά.  

Ιτέα, 16-1-2022 

Η πληρεξούσια Δικηγόρος 
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