
ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

1.0. Ο Νικόλαος Χατζηνικολάου του Σωτηρίου και της Δήμητρας, κάτοικος
Σπάτων Αττικής, οδός Θουκυδίδου 6 και Βυζαντίου, κατέστη εκ των κληρονόµων
της Χριστίνας Ντάσου του Γεωργίου και της Δήµητρας, θανούσης την 19-1-2019
στην Καισαριανή, κατοίκου εν ζωή Καισαριανής, διά της από 5-6-17 ιδιογράφου
διαθήκης της, δημοσιευθείσης με το υπ, αριθμ. 1695/26-3-2019 πρακτικό του
ΕιρηνοδικείουΑθηνών.

1.1. Με την διαθήκη καθίσταται κληρονόμος σε διαμερίσματα των οδών Λαέρτου
24-26 ΠαγκρατίουΑθηνών, Δήλου 9, 10 και 13 Καισαριανής για θρησκευτικούς-
φιλανθρωπικούςσκοπούς, με τον όρο του αναπαλλοτριώτου αυτών.

2.0. Διά της από 20-12-19 υπό ΓΑΚ-ΕΑΚ 12127/9784/2019 κλήσεώς του,
επαναφέρει προς συζήτηση την από 3-9-2019 υπό ειδικό αριθμό καταθέσεως
624/3-9-2019 Αιτήσή του ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών, Διαδικασία
Εκουσίας Δικαιοδοσίας, με την οποία αιτείται κατ, άρθρο 825 ΚΠολΔ: α) να
ερμηνευθεί η διαθήκη ως προς τον αληθή κληρονόμο, που κατ, αυτόν είναι η
Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρωτικής και όχι ο ίδιος ως Μητροπολίτης αυτής,
ως προς το ότι η δυνατότητα εκμισθώσεωςή χρήσεως για εν γένει φιλανθρωπικούς
σκοπούς, ισχύει για όλα τα καταλειφθέντα ακίνητα, β) να διευκρινισθεί η έκταση
του όρου περί αναπλλοτριώτου, γ) άλλως και επικουρικώς, αν ήθελε κριθεί ο ίδιος
ως αληθής κληρονόμος, να του παραχωρηθεί το δικαίωμα εκποιήσεως ακινήτων,
αντιστοίχων αξίας προς τα βάρη εκ της κληρονομίας (φόρος κληρονοµίας,
ΕΝΦ1Α, φόρος εισοδήµατος θανούσης κλπ) δεδομένου ότι οι φόροι είναι
τεράστιοι διότι είναι εξωτικός-άνευ συγγενείας με την διαθέτιδα, ο ίδιος δε
στερείται κινητής και ακινήτου περιουσίας. πλήν του μισθού του που έχει
εκχωρήσει ατύπως σε ιδρύματα τηςΜητροπόλεως.

Η κλήση συζητείται ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου την 18-2-2020 Τμήμα 10,
πινάκιο 16, ώρα 11.00 π. μ., αίθουσα Α1 (ισόγειο) του Εφετείου Αθηνών.

Στην κλήση και στην αίτηση που κοινοποιείται εις τον κ. Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών, τον κ. Υπουργό επί των Οικονοµικών και τον κ. Προϊστάμενο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών,



συνυπάρχει και προσεπίκληση για πρόσθετη παρέμβαση, προς την εδρεύουσα στα
Σπάτα, Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίαςκαι Λαυρεωτικής.
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