
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», που εδρεύει 

στην Καρδίτσα (Τέρμα Ταυρωπού) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στη 

Λάρισα (Σψκράτους 111), νομίμως εκπροσωπουμένης. 

--------------------------- 

 Την 31-03-2003 απεβίωσε στην Αθήνα η Ναυσικά χα Λάμπρου Σακελλαρίου, 

το γένος Γεωργίου και Ουρανίας Αναστασίου, κάτοικος –όσο ζούσε- Αθήνας. 

Με την υπ’ αριθ. 50318/20-10-1998 δημόσια διαθήκη της, που συνετάχθη 

ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ευσταθίας Σταμάτη Κυριακού και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας με το υπ’ αριθ. 

3465/20-06-2003 πρακτικό αυτού, εγκατέστησε καθολικό κληρονόμο το Γενικό 

Νοσοκομείο Καρδίτσας, προς το οποίο κατέλειπε κληρονομία τα κατωτέρω ακίνητα, 

ήτοι: 1) ένα οικόπεδο, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της 

πόλης της Καρδίτσας στο υπ' αριθμ.26α Ο.Τ., με πρόσωπα στις οδούς 

Κουμουνδούρου και Ηφαίστου αντίστοιχα, ολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών 

εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (146,78), συνορευόμενο 

ολόγυρα Βόρεια με ιδιοκτησία αγνώστου σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων δέκα πέντε 

και ενενήντα έξι εκατοστών (15,96),Ανατολικό με οδό Ηφαίστου- πεζόδρομο, σε 

πλευρές Β-Γ μέτρων μήκους πέντε και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (5,44) και Γ-Κ 

μέτρων μήκους τριών και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (3,44) και με ιδιοκτησία 

ιδίας κληρονομουμένης σε πλευρά Ι-Θ μήκους μέτρων εξήντα τριών εκατοστών 

(0,63),Νότια με ιδιοκτησία ιδίας κληρονομουμένης σε πλευρές Κ-Ι μήκους μέτρων 

επτά και τριάντα επτά εκατοστών (7,37) και Θ-Η μήκους μέτρων οκτώ και πενήντα 

ενός εκατοστών (8,51) και Δυτικά με οδό Κουμουνδούρου σε πλευρές Η-Ζ μήκους 

μέτρων τεσσάρων και ογδόντα οκτώ εκατοστών (4,88) και Ζ-Α μήκους μέτρων 
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τεσσάρων και εξήντα τριών εκατοστών (4,63),δηλαδή ακριβώς το οικόπεδο που 

φαίνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Κ-Ι-θ-Η-Ζ-Α στο από μηνός Οκτωβρίου 2003 

τοπογραφικό διάγραμμα της αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αναστασίας Ε. 

Αναστασίου. Στο προπεριγραφόμενο οικόπεδο υπάρχουν δύο (2) συνεχόμενα 

ισόγεια τουβλόκτιστα και κεραμοσκεπή καταστήματα με τα στοιχεία ένα (1) και δύο 

(2), επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα εννιά και ογδόντα εκατοστών 

(79,80) και εξήντα έξι και ενενήντα οκτώ εκατοστών (66,98) αντίστοιχα. Το 

παραπάνω ακίνητο (οικόπεδο με κτίσματα) περιήλθε στην κληρονομούμενη από 

κληρονομιά της μητέρας της Ουρανίας Γεωργίου Αναστασίου, που πέθανε στις 12-

2-1970,χωρίς ν' αφήσει διαθήκη, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ.2567/2-11-1970 

πράξη αποδοχής κληρονομιάς του τότε συμβολαιογράφου Καρδίτσας Νικολάου 

Αθαν. Μαντζιόρα, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας, στον τόμο 135 και αριθμό 301 και 2) άλλο οικόπεδο 

συνεχόμενο με το παραπάνω, ολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων 

σαράντα τριών και είκοσι οκτώ εκατοστών (243,28),συνορευόμενο ολόγυρα Βόρεια 

με ακίνητο ιδιοκτησίας ιδίας κληρονομουμένης σε πλευρές Η-Θ μήκους μέτρων 

οκτώ και πενήντα ενός εκατοστών (8,51) και Ι-Κ μήκους μέτρων επτά και τριάντα 

επτά εκατοστών (7,37), εκατοστών (5,19),Λ-Π μήκους μέτρων έξι και σαράντα ενός 

εκατοστών (6,41) και Π-Ρ μήκους μέτρων τεσσάρων και σαράντα εκατοστών 

(4,40),Νότια με ιδιοκτησία αγνώστου σε πλευρά Ρ-Σ μήκους μέτρων δέκα πέντε και 

εβδομήντα οκτώ εκατοστών (15,78) και Δυτικά με οδό Κουμουνδούρου, σε πλευρές 

Σ-Ν μήκους μέτρων τεσσάρων και ενενήντα πέντε εκατοστών (4,95),Ν-Μ μήκους 

μέτρων πέντε και δέκα επτά εκατοστών (5,17) και Μ-Η μήκους μέτρων τεσσάρων 

και εβδομήντα τριών εκατοστών (4,73) και με ιδιοκτησία ιδίας κληρονομουμένης σε 

πλευρά Ι-Θ μήκους μέτρων εξήντα τριών εκατοστών (0,63) ,δηλαδή ακριβώς το 

οικόπεδο που φαίνεται με τα στοιχεία Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Π-Ρ-Σ-Ν-Μ-Η στο ίδιο παραπάνω 

τοπογραφικό διάγραμμα. Στο προπεριγραφόμενο οικόπεδο υπάρχουν τρία (3) 

συνεχόμενα ισόγεια τουβλόκτιστα και κεραμοσκεπή καταστήματα με τα στοιχεία 

τρία (3),τέσσερα (4) και πέντε (5), επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα 

οκτώ και δέκα τεσσάρων εκατοστών (78,14),ενενήντα και τριάντα εκατοστών 

(90,30) και εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (74,84) 

αντίστοιχα. Το παραπάνω ακίνητο (οικόπεδο" με κτίσματα) είχε περιέλθει στην 
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κληρονομούμενη από κληρονομιά του πατέρα της Γεωργίου Αναστασίου του Ρίζου, 

που πέθανε στις 20-12-1925 και άφησε την από 18- 8-1925 ιδιόγραφη διαθήκη του, 

που δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας με το υπ' 

αριθμ.584/23-12-1925 πρακτικό αυτού και κηρύχθηκε κυρία με την υπ' 

αριθμ.584/23-12-1925 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου την κληρονομιά του οποίου 

είχε αποδεχθεί σιωπηρά από τότε. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας με την υπ’ αριθ. 515/25-07-2003 

(πρακτικό 27) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, απεδέχθη την ως άνω 

κληρονομία, ενώ την 13-01-2004 συνετάχθη η υπ’ αριθ. 16121/2004 πράξη 

δήλωσης αποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Ελένης 

Γκιουλέκα - Κατσαβάρα, με την οποία το Γ.Ν.Καρδίτσας νομίμως 

εκπροσωπούμενο από τον άλλοτε Πρόεδρο του Δ.Σ. του κ. Χαρίλαο Καρακώστα 

απεδέχθη και συμβολαιογραφικώς την ως άνω επαχθείσα κληρονομία.  

Η ως άνω πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας μεταγράφηκε νομίμως 

στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 362 και με αριθμό μεταγραφής 

226. 

Στην ως άνω διαθήκη η διαθέτις Ναυσικά Σακελλαρίου όρισε ως 

εκτελεστές αυτής τον Ευστάθιο Αναστασίου, Δικηγόρο, τον Αντώνιο Μαργαρίτη, 

Δικηγόρο, την Ηρώ Πασχάλη, τον Δημήτριο Αναγνωστάκη και την Αλεξάνδρα 

Σερίμπεη, προκειμένου να ενεργούν κάθε πράξη απαραίτητη για την εκτέλεση 

των διατάξεων της διαθήκης της, χωρίς αμοιβή και να διαχειρίζονται την 

κληρονομιαία περιουσία κατά τον καλύτερο και πλέον αποδοτικό τρόπο. 

Ο Ευστάθιος Αναστασίου με την από 07-10-2003 δήλωσή του ενώπιον 

του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Καρδίτσας αποδέχθηκε το ως άνω 

λειτούργημα, από το οποίο και παραιτήθηκε με την από 24-11-2014 αίτησή του 

προς το Τμήμα Εποπτείας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

Ο Δημήτριος Αναγνωστάκης με την από 31-10-2003 δήλωσή του ενώπιον 

του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών αποδέχθηκε το ως άνω λειτούργημα, 

από το οποίο και παραιτήθηκε με την από 24-11-2011 αίτησή του προς το 

Τμήμα Εποπτείας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

Οι έτεροι τρεις εκτελεστές της διαθήκης ουδέποτε αποδέχθηκαν το ως 

άνω λειτούργημα. 

Δέον, δε, να σημειωθεί ότι τα μέλη Δημήτριος Αναγνωστάκης και 

Ευστάθιος Αναστασίου, μαζί με την παραίτησή τους υπέβαλαν και την από 25-

11-2014 οριστική λογοδοσία τους, η οποία και εστάλη στο Υπουργείο 

Οικονομικών προς έλεγχο. 

Επειδή η βούληση της διαθέτιδος σχετικά με τον ορισμό εκτελεστών – 

διαχειριστών της διαθήκης της δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καθόλου, 

δεδομένου ότι οι εκτελεστές της διαθήκης Αντώνιος Μαργαρίτης, Ηρώ Πασχάλη 

και Αλεξάνδρα Σερίμπεη ουδέποτε απεδέχθησαν το λειτούργημά τους, ούτε και 

αναμείχθηκαν ενεργά στη διαχείριση της περιουσίας που κληρονομήθηκε από 

το Γ.Ν.Καρδίτσας, αλλά και ότι οι εκτελεστές της διαθήκης Δημήτριος 

Αναγνωστάκης και Ευστάθιος Αναστασίου, παραιτήθηκαν με τις από 24-11-2014 

αιτήσεις τους προς το Τμήμα Εποπτείας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

Επειδή η διαχείριση της περιουσίας πραγματοποιείται, ουσιαστικά, όλα 

αυτά τα χρόνια από το Γ.Ν.Καρδίτσας και την Οικονομική Δ/νση & Υποδ/νση 

αυτού. 

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας 

Να βεβαιωθεί ότι η περιεχόμενη στην υπ’ αριθ. 50318/20-10-1998 

δημόσια διαθήκη της Ναυσικάς χας Λάμπρου Σακελλαρίου, το γένος Γεωργίου 

και Ουρανίας Αναστασίου βούληση, που αφορά τον ορισμό εκτελεστών – 

διαχειριστών της διαθήκης της δεν δύναται να πραγματοποιηθεί. 

Να ορισθεί διαχειριστής της διατεθείσας περιουσίας η Οικονομική Δ/νση 

& Υποδ/νση του Γ.Ν.Καρδίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4182/2013 και 

Να διαταχθούν τα νόμιμα. 

Καρδίτσα, 20-01-2016 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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