
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

(άρθρο 10 § 4 του ν. 4182/2013) 

 

O «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα (Λιοσίων 22) και 

εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχό του Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, 

κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (2ου Τμήματος - Δημοσίου) 

την από 18.9.2020 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 6800/2020 και ειδικό 

αριθμό 576/18.9.2020 κύρια παρέμβαση κατά του Γεωργίου Πουλή του 

Κωνσταντίνου, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών (Κάνιγγος 2), η οποία 

(παρέμβαση) προσδιορίστηκε αρχικώς να συζητηθεί την 16.2.2021 και, μετά 

από ματαίωση της συζήτησης τη δικάσιμο αυτή λόγω της τότε προσωρινής 

αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, ορίστηκε νέα δικάσιμος για την 

12.10.2021 οπότε αναβλήθηκε για να συζητηθεί την 5η Απριλίου 2022 και 

κατόπιν νεότερου αιτήματος αναβλήθηκε εκ νέου για να συζητηθεί την 22α 

Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. (πινάκιο 14) και με την 

οποία προβάλλει ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και 

κατοχή του δημοτικού ακινήτου «Άλσος Προμπονά» που βρίσκεται στον Δήμο 

Αθηναίων, στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα, στη συνοικία «Προμπονά», εντός του 

εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών και συγκεκριμένα στο υπ’ 

αριθμ. 152/95 Οικοδομικό Τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς 

Ανθέων, Προμπονά, Ερμίππου, Τημένους, Εράτωνος και Ενδυμίωνος και το 

οποίο έχει έκταση 28.206,64 τ.μ. και ο Δήμος Αθηναίων απέκτησε κατά πλήρη 

κυριότητα, νομή και κατοχή στο σύνολό του από κληροδοσία του Δημητρίου 

Προμπονά, δυνάμει της από 4.5.1938 ιδιόγραφης διαθήκης που 

δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμ. 1691/9.5.1949 πρακτικό του Πρωτοδικείου 

Αθηνών, με τον κοινωφελή σκοπό όπως ο Δήμος Αθηναίων το χρησιμοποιεί 

ως κήπο αναψυχής των Αθηναίων, και ότι το εμφανιζόμενο ως «Κληροδότημα 

Δημητρίου Προμπονά» που είχε σκοπό την ανέγερση, στη θέση του 

υπάρχοντος Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, ενός νέου μεγάλου Ιερού Ναού 

στη μνήμη των Αγίου Γεωργίου, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Φωτεινής, δεν 

αποτελεί ίδρυμα και δεν έχει κανένα δικαίωμα επί του ανωτέρω δημοτικού 

ακινήτου∙ και ζητεί την απόρριψη της από 21.2.2020 και με γενικό αριθμό 

κατάθεσης 1866/2020 και ειδικό αριθμό 210/2020 αίτησης που έχει 
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ασκήσει ο καθ’ ου η παρέμβαση Γεώργιος Πουλής, χωρίς να έχει έννομο 

συμφέρον, η οποία είχε αρχικώς προσδιοριστεί να δικαστεί ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (2ου Τμήματος) στις 29.9.2020, αναβλήθηκε για 

τις 16.2.2021, προκειμένου να συνεκδικαστεί με την ως άνω παρέμβαση, και 

ήδη ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη συζήτησή της στις 12.10.2021 οπότε 

αναβλήθηκε για την 5.4.2022 ότε και αναβλήθηκε εκ νέου για την 22.11.2022 

(πινάκιο 15) και με την οποία (αίτηση) ο καθ’ ου η παρέμβαση Γεώργιος 

Πουλής ζητεί αβασίμως να βεβαιωθεί, συμπληρωματικά με την υπ’ αριθμ. 

3724/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που εκδόθηκε επί της από 

17.1.2001 αιτήσεως που υπέβαλε ο Νικόλαος Χάλκος, ατομικά και ως μέλος 

της Επιτροπής εκτελεστών του «Κληροδοτήματος Δημητρίου Προμπονά», ότι 

η βούληση του διαθέτη Δημητρίου Προμπονά, σύμφωνα με την από 4.5.1938 

ιδιόγραφη διαθήκη του, ως προς την ανέγερση του Ιερού Ναού των Αγίου 

Γεωργίου, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Φωτεινής που έχει κτισθεί εντός του 

δημοτικού ακινήτου «Άλσος Προμπονά», δήθεν έχει καταστεί ανέφικτος και ότι 

η λειτουργία του νέου (μεγάλου) Ιερού Ναού, όπως και του παλαιού Ναού, 

από την Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή των Βλατάδων 

που αποτελεί εξάρτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παραβιάζει τη 

βούληση του διαθέτη Δημητρίου Προμπονά, καθώς η βούλησή του, σύμφωνα 

με τους ισχυρισμούς του καθ’ ου η παρέμβαση, μπορεί να εκπληρωθεί μόνο 

με τη λειτουργία αμφότερων των Ιερών Ναών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών, και περαιτέρω ο καθ’ ου η παρέμβαση ζητεί αβασίμως να βεβαιωθεί 

ότι ο διαθέτης δήθεν είχε τη βούληση να συσταθεί αυθύπαρκτο κοινωφελές 

ίδρυμα, άλλως και επικουρικώς ο καθ’ ου η παρέμβαση ζητεί να καθοριστεί ότι 

η κοινωφελής περιουσία έχει τον χαρακτήρα υποτελούς ιδρύματος και να 

κριθεί υπέρ ποιου νομικού προσώπου αυτή καταλείφθηκε, έτσι ώστε να 

ρυθμιστεί η πληρέστερη και επωφελέστερη εκπλήρωση της βούλησης του 

διαθέτη.   

 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 


