
ΝΕΈΙβΝΨΚ
Συζητεν,ται ενώπιον του Τριμελούς Έφετείου Icoccwivcov κοιτά τη δικάσιμο της 
15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, με αριθμό πινακίου 18, η από 
10.1.2017 με αύξοντα αριθμό καταθέσεως δικογράφου στη Τραμματεία του Έφετείου 
Ιωαννίνων και προσδιορισμού δικασίμου 122/2017 αίτηση του Φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος υπό την επωνυμία Έ βΈ Ν  βΤΤβΣ», που εδρεύει στην βρτα, οδός 
ίΜητροπολίτου Ιγνατίου-αρ. 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με βΦΜ: 090001656 -  
3.0.Ύ βρτας, [κληροδότημα Λεωνίδα βρβανιτογιώργουJ με την οποία ζητείται , 
σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο δικόγραφο, να βεβαιωθεί για τους, 
αναλυτικώς περιγραφέντες στο ιστορικό της παρούσης, λόγους ότι η βούληση του 
διαθέτη βεωνίδα βρβανιτογιώργου, κάτοικος εν ζωή βρτης και διαμένοντος κατά το 
χρόνο θανάτου του στο Χαλάνδρι βθηνών, ο οποίος απεβίωσε την 15ί Νοεμβρίου 1971, 
δεν δύνοται να πραγματοποιηθεί άλλως και σε κάθε περίπτωση συντρέχει αδυναμία 
πραγμάτωσής της κατά το μεγαλύτερο μέρος της, να καθορισθεί στα πλαίσια 
ασφαλέστερης και επωφελέστερης αξιοποίησης της κατελειπομένης στο αγαθοεργό 
Ίδρυμα Έ βΈ Ν  β<ΡΐΝΣ» κληρονομιαίας περιουσίας [αναφερομένης αναλυτικά στο 
ιστορικό της παρούσης και δη ισόγειο ακίνητο κείμενο στην πόλη της βρτας και επί της 
δημοτικής οδού Νικολάου Σκουφά -  αρ. 30] με την ανωτέρω από 1.11.1969 ιδιόγραφη 
διαθήκη [νομίμως δημοσιευθείσα με τα υπ’ αριθμ. 2111/28.12.1971 πρακτικά 
συνεδριάσεως του Μονομελούς Τΐρωτοδικείου βθηνών] : oc/ότι η κληρονομιαία 
περιουσία δεν καταλήφθηκε, κατά τη βούληση του διαθέτη για να αποτελέσει κεφάιλαιο 
αυτοτελούς σκοπού αλλά γ ια να υπηρετήσει κατ’ ουσίαν το σκοπό του Ιδρύματος 
«ΈβΈΝ βΈΤΝΣ», β /η  διοίκησή της (κοταληφθείσας κληρονομιάς) θα πρέπει, να 
λαμβάνει χώρα από το 21. Σ. του αγαθοεργού Ιδρύματος «ΈβΈΝ βΤΤΝΣ», όπως 
συμβαίνει εξ αρχής μέχρι και σήμερα κατά τον ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 96παρ. 
2 του βναγκαστικού Νόμου 2039/1939 άλλως του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4182/2013, 
αξιοποιούμενη προς καταβολή οικονομικών βοηθημάτων σε άσπορες οικογένειες και 
απόρους εν γένει και γ /  ως εξυπηρετούμενος σκοπός αυτής [κοταληφθείσας 
κληρονομιαίας περιουσίας], εφεξής ο διαληφθείς στο άρθρο 2 του Νροεδρικού 
διατάγματος «Νερί Έγκρίσεως του Κανονισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ελεών 
βρτας», νομίμως δημοσιευθέντος στις 12 Νοεμβρίου 1929 στο με βριθμό Φύλλου 398 
της Έφημερίδος Τής Κμβερνήσεως Τεύχος β '  σκοπός του αγαθοεργού Ιδρύματος μας, 
έχων το κάτωθι επακριβές : «...Ο σκοπός των Ελεώ ν βρτης» είναι ο υπό των 
διαθηκών των ευεργετών και των δι ειδικών δηλώσεων των δωρητών καθοριζόμενος. 
Επιδιώκεται δε 1) δια της προικίσεως οσπόρων εναρέτων κορασίων, 2) δια της χορηγίας 
βοηθημάτων εις πένητας ή ανικάνους προς εργασίαν 3) δια της χρηματικής ενισχύσεως 
εις μαθητάς οσπόρους και χρηστοήθεις, 4) δια της συντηρήσεως των νόθων και 5) εν 
γλενει δια της φιλανθρώπου αντιλήψεως κατά το γράμμα και το πνεύμα των διαθηκών 
και των δηλώσεων των ευρεγετών και δωρητών των «Ελεών βρτης». Νάντες οι 
ανωτέρω σκοποί αφορώσι μόνο χριστιανούς της Κρινότητος βρτης και τίθενται εις 
εφαρμογήν κατά τα ειδικώτερον υπό του Συμβουλίου οριζόμενα...».

βρτα, 5 βπριλίου 2017 
Ο Νληρεξουόηος δικηγόρος 

του Ιδρύματος
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