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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΑΔΙΚΤ¥Θ-
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/2013 τευχ. Α')

ΑΙΤΗΣΗ: ΙΊ από 28/12/2018 κατατεΟείσα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Ιοιαννίνων (αριθμ. εκΟ. καταθ.501/28-12-2018), αίτηση (Εκούσιας 
Δικαιοδοσίας) του άρθρου 10 παρ.2 και 3 Ν.4182/2013 ΦΕΚ Α' 185),περί 
ερμηνείας της βούλησης της διαθέτιδος και βεβαίωσης ότι η βούληση της δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί καθόλου ,ανάγκης αλλαγής κοινοφελούς σκοπού 
και καθορισμού του τρόπου επωφελέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του 
κληροδοτήματος Φωτεινής Γουμπέρη χήρα Αναστασίου .

ΑΪΤΩΝ :Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος 
Πρεσπών» ,που εδρεύει στην Τοπ.Κοιν. Λαιμού του Δήμου Πρεσπών, 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ,όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο του ,Παναγιώτη Πασχαλίδη .

ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ: 15/05/2019,αριθμ. πινακίου 18 ,ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: II Φωτεινή, χήρα Αναστασίου Γουμπέρη, που 
απεβίωσε στην Αθήνα στις 27-3-2001 , κάτοικος εν ζωή επίσης Αθηνών, με τις 
από 25-1-1997 ,10-10-1998 και 21-07-1999 ιδιόγραφες διαθήκες της , οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν με τα υπ' αριθμ. 6242 ,6243 και 6244/14-12-2001 πρακτικά 
του Μονομελούς Προιτοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα ,αφού κατέλειπε διάφορα 
κινητά πράγματα σε φυσικά πρόσωπα ,εγκατέστησε κληρονόμο της την (τότε 
)Κοινότητα Πισοδερίου Φλώρινας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι ο 
Δήμος Πρεσπών, νυν Τοπική Κοινότητα του Δήμου Πρεσπών, Περιφερειακή 
Ενότητα Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία κατέλειπε : 
α)ένα ακίνητο (διαμέρισμα) α' ορόφου ,που βρίσκεται επί της συμβολής των 
οδών Ι.Δροσοπούλου αρ. 100 και Κύπρου ,στην Αθήνα , με τον όρο να 
εκποιηθεί και το τίμημα να κατατεθεί σε έντοκο λογαριασμό και να 
χρησιμοποιηθεί για να γίνει κτίριο που θα στεγάσει ιατρείο ,β)το ποσό των 
7.000.000 δρχ. ή 20.542,92 ευρώ από τραπεζική κατάθεση σε κοινό
λογαριασμό ,γ)το μερίδιο της από το δασικό συνεταιρισμό Πισοδερίου και δ) 
ολόκληρη την κληρονομιά που κατέλειπε σ' αυτήν ο σύζυγος της ,για τον ίδιο 
σκοπό. Επίσης ,με τις ως άνω διαθήκες της η διαθέτης όρισε ότι "εκτελεστές 
της διαθήκης μου ,που θα φροντίσουν να πουληθεί το διαμέρισμα ορίζω τα 
ανίψια μου Νίκο και Ελένη Σταθοπούλου, επίσης να παρευρεθεί και ο 
Μανώλης Κυρίτσης ,Η κοινότητα μπορεί να αναθέσει σε εκπρόσωπο της ,να 
παρακολουθήσει τη διαδικασία της πώλησης ,τα χρήματα που θα 
εισπραχθούν από την πώληση να κατατεθούν σε έντοκο λογαριασμό στο 
όνομα της κοινότητας Πισοδερίου ,η οποία θα κάνει ανάληψη τμηματικά 
σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών του έργου".
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"Εκτελεστές για το έργο της διαθήκης μου ,που θα γίνει, ορίζω την 
ανεψιά μου Παρασκευούλα Μαλισιάνου ,κάτοικο Ιΐισοδερίου ,τον κ. 
Πρόεδρο ,τον κ. Κοινοτάρχη και έναν σύμβουλο, που θα επιβλέψουν το έργο 
που θα γίνει στην κοινότητα ,κατά διαστήματα θα παρακολουθεί και ο 
ανεψιός μου Νίκος Σταθόπουλος για να επιβλέπει την πρόοδο του έργου".

Η Ελένη Σταθοπούλου είχε αρχικά αποδεχθεί το λειτούργημα του 
εκτελεστή ,αλλά στη συνέχεια απεβίωσε και στην θέση της διορίστηκε από τον 
Υπουργό Οικονομικών με την υπ' αριθμ. 1152199/5042/Α0011/7-11 -2011 
απόφασή του , η κ. Έλζα Γουμπέρη .

Όπως προκύπτει, από το με αριθμ. πρωτ. 177747 /14-11-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας ,Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Λειτουργίας ,Διεύθυνση Κοινοφελών Περιουσιών Δυτικής 
Μακεδονίας , σύμφωνα με την τελική λογοδοσία της Εκτελεστή διαθήκης κ. 
Έλζας Γουμπέρη η υπάρχουσα σήμερα περιουσία που κληρονομήθηκε από την 
τέως Κοιν.Γΐισοδερίου, νυν Τοπ.Κοιν.Πισοδερίου του Δήμου Πρεσπών, είναι η 
εξής : α)ένα ακίνητο (διαμέρισμα) α' ορόφου ,που βρίσκεται επί της συμβολής 
των οδών Ι.Δροσοπούλου αρ. 100 και Κύπρου ,στην Αθήνα , με τον όρο να 
εκποιηθεί και το τίμημα να κατατεθεί σε έντοκο λογαριασμό και να 
χρησιμοποιηθεί για να γίνει κτίριο που θα στεγάσει ιατρείο και β)το μερίδιο 
της από το δασικό συνεταιρισμό Πισοδερίου για τον ίδιο σκοπό.

Στην συνέχεια ,το ως άνω διαμέρισμα του Α' ορόφου κατασχέθηκε 
αναγκαστικά με επίσπευση του δανειστή Σπύρου Νικολόπουλου του Νικολάου 
.κατοίκου Αθηνών, με την υπ' αριθμ. 819/15-2-2008 Έκθεση Αναγκαστικής 
Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο 
Αθήνας Ιωάννη Νουάρου , σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 39.288/2007 Διαταγής 
Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών ,για ποσό 3.526,00 ευρώ και 
πλειστηριάστηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέτας συζ. 
Δημητρίου Γυφτοπούλου , το γένος Δημητρίου Ψύχα, με την υπ' αριθμ. 
19.301/21-05-2008 Έκθεση της ως άνω Συμβολαιογράφου αναγκαστικού 
πλειστηριασμού και κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 19.333/03-06-2008 
κατακυρωτική έκθεση της ιδίας Συμβολαιογράφου στην κ. Αικατερίνη 
Παρπαϊρη του Ευσταθίου αντί της τιμής της τελευταίας προσφοράς των 
44.580,00 ευρώ , από το οποίο συνολικό ποσό ,το ποσό των 2.521,37 ευρώ 
δαπανήθηκε για την κάλυψη των εξόδων του Πλειστηριασμού , το ποσό των 
2.922,49 ευρώ αποδόθηκε στον Επισπεύδοντα και απέιιεινε το υπόλοιπο ποσό 
των 39.136,14 ευρώ νια την κληοονόαο .την τότε Κοινότητα Πισοδερίου 
Φλώρινα; ,νυν Τοπ.Κοινόττιτα Πισοδερίου του Αήιιου Πρεσπών. το οποίο 
έχει κατατεθεί στο Ταιιείο Παρακαταθηκών και Δανείων από την 
Συιιβολαιονοάωο που διεντίονησε τον πλειστηοιασαό.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την βούληση της διαθέτιδος , θα 
πρέπει το ποσό που θα εισπραχθεί από το διαμέρισμα που έχει πλειστηριαστεί 
,αλλά και το ποσό που θα αναληφθεί από την εκποίηση του μεριδίου της από 
το Δασικό Συνεταιρισμό Πισοδερίου ,θα πρέπει να ενοποιηθούν σε νέο έντοκο 
λογαριασμό ,ο οποίος θα τηρείται ως "Δήμος Πρεσπών Φλώρινας -  
Κληροδότημα Φωτεινής Γουμπέρη" ,προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για να 
ανεγερθεί κτίριο που θα στεγάσει ιατρείο.
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Σύμφωνα με το Καταστατικό του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Δασοκτημόνων 
Πισοόερίου ,Κεφάλαιο 3° ,άρθρο 9 παρ. 6 και 7 , η μερίδα που είχε στο όνομα 
της η διαθέτης Φωτεινή Γουμπέρη , δεν μπορεί να εκποιηθεί .ούτε να αγοραστεί 
από τον εν λόγω Συνεταιρισμό , αλλά αόνο να ιιεταβιβαστεί στο όνοιια του 
κληρονόιιου. που στην προκειιιένη περίπτωση είναι η τέακ Κοινότητα 
Πισοδεοίου .νυν Τοπ. Κοιν Πισοδεοίου του Δύιιου Ποεσπών, Συνεπώς , το 
ιδανικό μερίδιο της διαθέτιδος στον ως άνω Συνεταιρισμό δεν μπορεί ,να 
εκποιηθεί και να ρευστοποιηθεί ,ώστε να αξιοποιηθεί σύμφωνα με την 
βούληση της διαθέτιδος Φωτεινής Γουμπέρη,

Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση :
Α) Υπάρξει αμφιβολία ως ποο; την ερμηνεία του πεοιεττοιιένου της 

βούληση; τη; διαθέτιδο; Φωτεινής Γουιιπέοη /ήοα Αναστασίου , σύιιωωνα 
ηε το άοθοο 10 παρ. 2 του Ν.4182/2013 ,η οποία αωοοά στον τρόπο 
διαχείριση; και εκτέλεση; τη; περιουσίας, που ένει διατεθεί για τον εν λόγω 
κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα από τι; <ο; άνω ιδιόγραφε; διαθήκε; 
δεν προκύπτει ιιε σαφήνεια η Βούληση τη; διαθέτιδο; Φωτεινή; Γουιιπέοη 
.για το ποιο; θα διαχειριστεί το εν λόγω κληροδότημα .σε αυτέ; 
αναφέρεται "εκτελεστέε τη; διαθήκη; ιιου .που θα φροντίσουν ν« πουληθεί 
το διαιιέοισιια οοίζω τα ανίνι/ια αου Νίκο και Ελένη ΣταΟοπούλου. επίσηο να 
παοευοεθεί και ο Μανώληε Κυρίτση; .Η κοινότητα απορεί να αναθέσει σε 
εκπρόσωπο τη; ,να παρακολουθήσει τη διαδικασία τη; πώληση; .τα γρήιιατα 
που θα εισποανθούν από την πώληση να κατατεθούν σε έντοκο λογαριασμό στο 
όνομα τηε κοινότητα; Πισοδεοίου .η οποία θα κάνει ανάληψη τμηματικά 
σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών του έργου". "Εκτελεστές για το έργο 
της διαθήκης μου ,που θα γίνει, ορίζω την ανεψιά μου Παρασκευούλα 
Μαλισιάνου ,κάτοικο Πισοδερίου ,τον κ. Πρόεδρο ,τον κ. Κοινοτάρχη και έναν 
σύμβουλο, που θα επιβλέψουν το έργο ,που 0α γίνει στην κοινότητα ,κατά 
διαστήματα θα παρακολουθεί και ο ανεψιός μου Νίκος Σταθόπουλος ,για να 
επιβλέπει την πρόοδο του έργου.
Έτσι ,όπως είναι διατυπωμένη η βούληση της στις ως άνω ιδιόγραφες 
διαθήκες συμπεραίνουμε, ότι ορίζει: τα ανίψια της Νίκο και Ελένη
Σταθοπούλου αρμόδια για την πώληση του διαμερίσματος ,όπου θα 
παρευρεθεί και ο Μανώλης Κυρίτσης και ότι η κοινότητα μπορεί να αναθέσει 
σε εκπρόσωπο της ,να παρακολουθήσει τη διαδικασία της πώλησης ,τα 
χρήματα που θα εισπραχθούν από την πώληση να κατατεθούν σε έντοκο 
λογαριασμό στο όνομα της κοινότητας Πισοδερίου ,η οποία θα κάνει ανάληψη 
τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών του έργου" και την ανεψιά 
της Παρασκευούλα Μαλισιάνου ,κάτοικο Πισοδερίου ,τον κ. Πρόεδρο ,τον κ. 
Κοινοτάρχη και έναν σύμβουλο, ως επιβλέποντες του έργου που θα γίνει 
στην Κοινότητα ,κατά διαστήματα θα παρακολουθεί και ο ανεψιός της Νίκος 
Σταθόπουλος για να επιβλέπει την πρόοδο του έργου.

Συνεπώς ,αφού στις ως άνω αναφερόμενες ιδιόγραφες διαθήκες της η 
διαθέτιδα, δεν ορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα διαχείρισης του εν λόγω 
κληροδοτήματος ,αλλά απλά ορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως εκτελεστές
, αφενός για την πώληση του ανωτέρω διαμερίσματος ,τα ανίψια της Λέλα 
(Ελένη)Σταθοπούλου και Νίκο Σταθόπουλο , έναν εκπρόσωπο της Κοινότητας 
Πισοδερίου για να παρακολουθήσει τη διαδικασία της πώλησης και επιπλέον να 
παρευρεθεί ένα τρίτο φυσικό πρόσωπο ο Μανώλης Κυρίτσης και αφετέρου
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για την εκτέλεση του έργου (ανέγερση του ιατρείου)την ανινιηά της 
Παρασκεύουλα Μαλισιάνου, κάτοικο ΙΙισοδερίου, η οποία έχει ήδη αποβιώσει 
,τον κ. Πρόεδρο ,τον κ. Κοινοτάρχη και έναν σύμβουλο, ως επιβλέποντες του 
έργου που θα γίνει στην κοινότητα ,κατά διαστήματα θα παρακολουθεί και ο 
ανεψιός της Νίκος Σταθόπουλος για να επιβλέπει την πρόοδο του έργου, 
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αμφιβολία ως προς την βούλησή της ,ως προς το 
ποιος θα διαχειρίζεται το εν λόγω κληροδότημα και σύμφωνα με τα ισχύοντα 
στυ: περιπτώσεις που ο διαθέτης δεν οοΚει συγκεκριμένα πρόσωπα
δια/είοισυί .τι διανείοιση των κληροδοτημάτων ανήκει πλέον στην 
Οικονομική Επιτροπή του εκάστοτε Δήμου.

Στην προκειμένη περίπτωση ,το Δικαστήριο θα πρέπει να βεβαιώσει, ότι το 
εν λόγω κληροδότημα στερείται τόσο εκτελεστικής, αφού η κ.
Παρασκευούλα Μαλισιάνου, έχει ήδη αποβιώσει και σήμερα δεν υπάρχει 
Κοινοτάρχης , αλλά και αναφερόμενη η διαθέτιδα , σε Πρόεδρο και Σύμβουλο 
δεν γνωρίζουμε σε ποιους αναφέρεται ,αφού σήμερα δεν υπάρχουν ,σήμερα 
υπάρχει ο Εκπρόσωπος της Τοπ.Κοινότητας Πισοδερίου και ο Δήμαρχος του 
Δήμου Πρεσπών, συνεπώς η ορισθείσα επιτροπή δεν μπορεί να συγκροτηθεί 
σε σώμα και έτσι ως προς το σημείο αυτό της διαθήκης δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η βούληση της διαθέτιδος .όσο και διαχειριστικής αρχής 
,αφού δεν ορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα διαχείρισης του εν λόγω 
κληροδοτήματος και ότι η εκτέλεση και η διαχείριση του εν λόγω 
κληροδοτήματος ,ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών

Β )Υπάρχει ανάγκη αλλαγής του κοινοφελούς σκοπού του εν λόγω 
κληροδοτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παο. 3 του Ν.4182/2013 , όπως 
προκύπτει . με τκ ωί άνω ιδιόνραωες διαθήκες η διαθέτιδα Φωτεινή 
Γουμπέρη κατέλειπε την περιουσία της στην τέως Κοινότητα Πισοδερίου ,νυν 
Τοπ.Κοιν.Πισοδερίου του Δήμου Πρεσπών για να κατασκευαστεί στην τέως 
Κοινότητα Πισοδερίου κτίριο που θα στεγάσει Ιατρείο ,η βούληση της όμως 
σήμερα εν έτη 2018 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ολικά λόνω μεταβολής 
των συνθηκών ,οι ιδιόγραφες διαθήκες συντά/θηκαν τα έτη 1997 .1998 και 
1999,μετά την πάροδο τόσων ετών από την σύνταξή τους σήμερα δεν είναι 
αναγκαία η δημιουργία αίθουσας Ιατρείου Βάσει των σημερινών συνθηκών 
, γιατί πρώτον ήδη υπάρχει στην εν λόγω Τοπ.Κοινότητα μία αίθουσα στο 
πρώην κοινοτικό κατάστημα διαμορφωμένη κατάλληλα ως Ιατρείο ,η οποία 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των λιγοστών κατοίκων και επιπλέον στον Δήμο 
Πρεσπών λειτουργεί πολυδύναμο Κέντρο Υγείας ,που εδρεύει στην Τοπική 
Κοινότητα Λευκώνα του Δήμου Πρεσπών και δεύτερον οι κάτοικοι της εν 
λόγω τέως κοινότητας είναι ελάχιστοι ,σήμερα αριθμούν εφτά (7),όπου 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους με την υπάρχουσα υποδομή Η βούληση της 
διαθέτιδος ήταν .να καλύιι/ει τιιν έλλειχι/η υποδομής ιατρείου που υπήρχε 
στην τέιος Κοινότητα κατά τα έτη που ζούσε αυτή και να εξυπηρετηθούν οι 
κάτοικοι της ,σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη ,για τους λόγους που 
αναφέρουμε παραπάνω και μετά από συζήτηση με τους λιγοστούς κατοίκους 
της εν λόγω Τοπ. Κοινότητας , διατυπώθηκε το αίτημα τους , μέσω της με 
αριθμ.πρωτ. 184/29-01-2018 εισεοΎόιιενων εγνοάωων του Δήμου Πρεσπών 
απόφασης του Εκπροσώπου της Τοπ.Κοινότητα;: Πισοδερίου ,το εν λόγω ποσό 
να διατεθεί για την διάσωση , διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής 
,ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και παράδοσης του χωρίου τους.
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Συγκεκριμένα θα Θέλανε: α) να δηιηουονηθεί αίθουσα Μνήιιηο και 
Πολιτισμού ιιέσα στο κτίοιο του Δασικού Συνεταιρισμού Πισοδεοίου .ατην 
οποία θα τοποθετηθεί άσπρη μαρμάρινη επινοαωή .όπου θα αναγράωεται 
"ποοσωοοά τηε Φωτεινήε Γουαπέοη στη ιινήμτι του άντρα της Αναστασίου 
Κ,ων/νου Γουμπέου γεωπόνου που πολέιιτισε μαΠ τον κατακτητύ Γερμανό 
Φασίστα Αγωνιστή και ήοωα τη£ Εθνικής μας Αντίστασικ 1941-1944 ΕΑΜ 
ΕΛΛΑΣ" .καθώς και

βΙΜνπιιείο Μακεδονικού Ανώνα στον Προαύλιο νώοο της εκ^-λησία^ του 
νωοιού ,ιιιαε και πρόκειται νια το σηιιείο όπου ενταφιάστηκε το κεφάλι του 
Μακεδονοιιάγου Παύλου Μελά"

ΑΙΤΗΜΑ :Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. Να βεβαιωθεί , άλλως 
αναγνωριστεί δια της εκδοθησομένης αποφάσεαις του Δικαστηρίου ,ό τι: 
Πυπάρττει ααωιβολία ωε προε την εοιιηνεία του πεοιενοιιένου τηο βούλησης 
της διαθέτιδας ,η οποία αναοέοεται στον τρόπο διανείρισης και εκτέλεσης της 
περιουσίας που ένει διατεθεί νια τον εν λόνω κοινωφελή σκοπό και 
συνκεκριιιένα από τις ως άνω ιδιόγραφες διαθήκες δεν προκύπτει με σαωήνεια η 
βούληση της διαθέτιδοε Φωτεινής Γουαπέοη. συ ζ. Αναστασίου ίνήοα') . ποιος 
θα διανειοιστεί το εν λόνω κληροδότημα .κατά τα ανωτέρω ειδικώς 
αναιρεοόαενα και αφού στις ως άνω αναφερόμενες ιδιόγραφες διαθήκες της η 
διαθέτης, δεν ορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα διαχείρισης του εν λόγω 
κληροδοτήματος ,αλλά απλά ορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως εκτελεστές και 
ότι το κληροδότημα στερείται τόσο εκτελεστικής, αφού η κ. Παρασκευούλα 
Μαλισιάνου, έχει ήδη αποβιώσει και σήμερα δεν υπάρχει Κοινοτάρχης , αλλά 
και αναφερόμενη η διαθέτιδα , σε πρόεδρο και σύμβουλο δεν γνωρίζουμε σε 
ποιους αναφέρεται ,αφού σήμερα δεν υπάρχουν ,σήμερα υπάρχει ο εκπρόσωπος 
της Τοπ.Κοινότητας Πισοδερίου και ο Δήμαρχος του Δήμου Πρεσπών,συνεπώς 
η ορισθείσα επιτροπή δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα και έτσι ως προς το 
σημείο αυτό της διαθήκης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η βούληση της 
διαθέτηδας ,όσο και διαχειριστικής αρχής και ότι η εκτέλεση και 
διαχείριση του εν λόγω κληροδοτήματος ανήκει στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών.
2) υπάρχει ανάγκη αλλαγής του κοινοφελούς σκοπού του εν λόγω 
κληροδοτήματος ,η διαθέτιδα Φωτεινή Γουμπέρη κατέλειπε την περιουσία της 
στην τέαις Κοινότητα Πισοδερίου ,νυν Τοπ.Κοιν.Πισοδερίου του Δήμου 
Πρεσπών , για να κατασκευαστεί κτίριο, που θα στεγάσει Ιατρείο ,η βούληση 
της όμως σήμερα εν έτη 2018 δεν μπορεί ,να πραγματοποιηθεί ολικά λόνω 
μεταβολής των συνθηκών ,οι ιδιόγραφες διαθήκη συντάνθηκαν τα έτη 
1997 .1998 και 1999.ιιετά την πάροδο τόσων ετών από την σύντα£ή τους 
,σήμεοα δεν είναι αναγκαία τι δημιουργία αίθουσας Ιατρείου βάσει των
σημερινών συνθηκών . γιατί πρώτον_____ ήδη υπάρχει στην εν λόγω
Τοπ.Κοινότητα μία αίθουσα στο πρώην κοινοτικό κατάστημα διαμορφωμένη 
κατάλληλα ως Ιατρείο ,η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των λιγοστών κατοίκων 
και επιπλέον στον Δήμο Πρεσπών λειτουργεί Πολυδύναμου Κέντρου Υγείας 
και δεύτερον οι κάτοικοι της εν λόγω τέως κοινότητας είναι ελάχιστοι ,σήμερα 
αριθμούν εφτά (7),όπου εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους με την υπάρχουσα 
υποδομή ήτοι να βεβαιώσει το ανέφικτο της πραγματοποίησης τηο βούλησης 
της διαθέηδος Φωτεινής Γουαπέοη ,σύίΐυνος Αναστασίου (γήρα), λόνω
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αεταβολΐκ των συνθηκών και να επιτοαπεί η Επωφελέστερη αξιοποίηση του 
κειοαλαίου του κληροδοτά ιιατοα . ειδικότερα το εν λόγω ποσό να διατεθεί : 
αίνια να δηοιουργηθεί αίθουσα Μνύιίτκ και Πολιτισιιού ιιέσα στο κτίριο του 
Δασικού Συνεταιοισαού Πισοδεοίου .στην οποία θα τοποθετηθεί άσπρη 
ααριιάοινη επινοαωύ .όπου θα αναγράφεται "προσφορά της Φωτεινός Γουιιπέρτι 
στη ιινύιιη του άντρα της Αναστασίου Κων/νου Γουαπέρη γεωπόνου που 
πολέιιησε ιιαζί τον κατακτητή Γεοιιανό Φασίστα Αγωνιστή και ηρώα της 
Εθνικής αας Αντίστασης 1941-1944 ΕΑΜ ΕΛΛΑΣ" ,καθώς και ΡΙΜνηιιείο 
Μακεδονικού Αγώνα στον Προαύλιο γάρο της εκκλησίας της εν λόγω 
Τοπ.Κοινότητας ,αιαο και πρόκειται νια το σημείο όπου ενταφιάστηκε το κεφάλι 
του Μακεδονοαάνου Παύλου Μελά" και
34 αίείναι ανέφικτη τι πραγματοποίηση της Βούλησης της διαθέτιδος Φωτεινής 
Γουαπέρη. ως προς το ιιέοος του κληροδοτήματος που αφορά τον εκποίηση του 
ποσοστού της μερίδας της διαθέτιδος- που ανέρχεται σε 7,167/20 ενός ιδανικού 
μεριδίου 20/20 εξ.αδ. της δασικής έκτασης που ανήκει στον Αναγκαστικό 
Δασικό Συνεταιρισμό Δασοκτημόνων Πισοδερίου . λόνω του Καταστατικού 
του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Δασοκτημόνων Πισοδερίου ,Κεφάλαιο 3°  

,άρθρο 9 παρ, 6 και 7 ,το οποίο ορίζει ότι δεν μπορεί να εκποιηθεί ,ούτε να 
αγοραστεί από τον εν λόγω Συνεταιρισμό μερίδα μεριδούχου , αλλά αόνο να 
ιιεταβιβαστεί στο όνοιια του κληρονόμου. που στην ποοκειιιένη περίπτωση 
είναι τι τέως κοινότητα Πισοδεοίου .νυν Τοπ. Κοιν Πισοδεοίου του Δύαου 
Ποεσπών. η οποία θα λαιιβάνει το ποσό των μερισμάτων που αντιστοιχούν στην 
ιιεοίδα της διαθέτιδας .όταν θα γίνονται διανομές από τον εν λόνω Συνεταιοισιιό 
και να επιτοαπεί η επωφελέστερη αξιοποίηση του κεφαλαίου που αντιστοιγεί 
στα ιιεοίσιιατα και το εν λόνω ποσό να νοησιαοποιείται για την 
συντήρηση και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,τόσο της αίθουσας 
μνήμης και πολιτισμού ,όσο και του μνημείου Μακεδονικού Αγώνα και

β) ότι το συγκεκριμένο μέρος του κληροδοτήματος(μερίσματα) , στερείται 
τόσο εκτελεστικής όσο και διαχειριστικής αρχής και ότι η εκτέλεση και η 
διαχείριση του εν λόγοι κληροδοτήματος ανήκει στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών.
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