ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ιδρύματος με την επωνυμία
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΣΙΚΑ », που εδρεύει στα Ιωάννινα
(Ελένης Ζωγράφου 7) και εγκρίθηκε νόμιμα με το από 5-5-1988 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ
326/Β/1-61988) - ΑΦΜ 090163504.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ιδρύματος με την επωνυμία
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΣΙΚΑ », που εδρεύει στα
Ιωάννινα (Ελένης Ζωγράφου 7) και εγκρίθηκε νόμιμα με το από 5-5-1988 Προεδρικό
Διάταγμα (ΦΕΚ 326/Β/1-6-1988) - ΑΦΜ 090163504 με την από 17-7-2019 αίτησή
τους απευθυνομένη στο Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων ισχυρίζονται ότι: Με βάση
τους σκοπούς του ιδρύματος και την θέληση της διαθέτιδος τα χρήματα που
διατίθενται για τους σκοπούς δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών
και τούτο διότι η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα και η οικονομία
είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των ενοικίων και υποβάθμιση της
οικονομικής αξίας των ακινήτων.Περαιτέρω η χαμηλή απόδοση των
επιτοκίων από τα χρήματα που είναι κατατεθιμένα δεν προσφέρουν την
αναμενόμενη στήριξη στα έσοδα και τους σκοπούς του Ιδρύματος.
Με βάση την θέληση της διαθέτιδος λοιπον ΖΗΤΟΥΝ να διαταχθεί από
το αρμόδιο Δικαστήριο η άρση του αναπαλλοτρίωτου και συγκεκριμένα να
αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο η ανάγκη να χρησιμοποιείται ένα μικρό
μέρος από το αποθεματικό του και μάλιστα μέχρι του ποσοστού οκτώ τοις
εκατό (8/οο) κατ έτος, προκειμένου να συμπληρώνονται επαρκώς τα έσοδα
του κληροδοτήματος για την επίτευξη των σκοπών του προκειμένου να
εκπληρώνεται καλύτερα η βούληση της διαθέτιδος κατά τα παραπάνω
προαναφερόμενα.
Η παραπάνω αίτηση φέρει αριθμό κατάθεσης 206/2019 του
Γραμματέας του παραπάνω δικαστηρίου και ίδιο αριθμός πράξης
προσδιορισμού δικασίμου. Με την ανωτέρω πράξη ορίζεται δικάσιμος για
συζήτηση της αιτήσεως η 16 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10
π.μ. στο Εφετείο Ιωαννίνων.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5 Αυγούστου 2019
Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ AΘ. ΤΟΛΗΣ
Μιχαήλ Αγγέλου 26 – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ. 2651025007- κιν. 6932937484
e mail

george.a.tolis@gmail.com

