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Περίληυη ηης από 22-6-2022 (αρ. καη. 211/2022) αίηηζης ηοσ κοινφθελούς Ιδρύμαηος 

με ηην επφνσμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», όπφς 

εκπροζφπείηαι νόμιμα, προς ηο Τριμελές Δθεηείο Ιφαννίνφν (Γιαδικαζία εκούζιας 

δικαιοδοζίας) 

ΑΙΤΟΥΝ: Τν Κνηλωθειέο Ίδξπκα κε ηελ επωλπκία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ - 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», όπωο εθπξνζωπείηαη λόκηκα πνπ εδξεύεη ζηα Ιωάλληλα (νδόο 

Μειεηίνπ Γεωγξάθνπ 53),  κε Α.Φ.Μ. 997095900, Γ.Ο.Υ. Ιωαλλίλωλ. 

ΑΝΤΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Να βεβαηωζεί όηη ε βνύιεζε  ηνπ δηαζέηε θαη ηδξπηή, 

πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηά πξνηεξαηόηεηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε άπνξωλ απξνζηάηεπηωλ 

θνξηηζηώλ, παηδηώλ, λέωλ, ππεξειίθωλ θαη αζζελώλ από ηα Θενδώξηαλα θαη ηηο Σπθηέο 

Άξηαο, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο. Να εξκελεπζεί γηα 

ηελ επωθειέζηεξε αμηνπνίεζε ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ ηδξύκαηνο θαη ηελ 

πιεξέζηεξε ηθαλνπνίεζε ηεο βνύιεζεο ηνπ δηαζέηε θαη ηδξπηή,  όηη, εληόο ηνπ ζθνπώλ ηνπ 

ηδξύκαηνο, όπωο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ (π.δ. 29-1-2013, ΦΔΚ 

315/15.2.2013 η. Β) θαη επαλαιακβάλνληαη ζηελ από 7-7-2008 ηδηόγξαθε δηαζήθε 

(δεκνζηεπκέλε κε ηα ππ’ αξ. 285/2018 πξαθηηθά ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ιωαλλίλωλ), 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηνδόηεζε κειεηώλ ή κηθξώλ έξγωλ ζηηο θνηλόηεηεο 

Θενδωξηάλωλ θαη Σπθηώλ Άξηαο, θαζώο θαη ε έθδνζε βηβιίωλ θαη ε δηεμαγωγή πνιηηηζηηθώλ 

εθδειώζεωλ από ηδηώηεο ή από ηηο θνηλόηεηεο απηέο (Θενδωξηάλωλ θαη Σπθηώλ Άξηαο), κε 

ηζηνξηθνιανγξαθηθό πεξηερόκελν, άιιωο λα κεηαβιεζεί επηηξεπηά ν ζθνπόο ηνπ Ιδξύκαηνο 

ώζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηωλ παξαπάλω αλαθεξόκελωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ.  Να βεβαηωζεί όηη ε βνύιεζε ηνπ ηδξπηή θαη δηαζέηε γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ-πλεπκαηηθνύ θέληξνπ ζηα Θενδώξηαλα Άξηαο από ηελ 

Αδειθόηεηα Θενδωξηαληηώλ Άξηαο έρεη θαηαζηεί απξαγκαηνπνίεηε θαη λα εξκελεπζεί όηη ε 

βνύιεζε ηνπ δηαζέηε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ-ιαννγξαθηθνύ κνπζείν 

ζηα Θενδώξηαλα Άξηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από ην Ίδξπκα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ - 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», άιιωο λα ζπλδξάκεη απηό ηελ Αδειθόηεηα Θενδωξηαληηώλ Άξηαο 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ.  

ΓΙΚΑΣΙΜΟΣ: Σπδεηείηαη κεη’ αλαβνιή ζηηο 18-01-2023 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΔΙΣ: Αληίγξαθν εο αίηεζεο κε νξηζκό δηθαζίκνπ θαη θιήζε γηα λα 

παξαζηνύλ θαη λα παξέκβνπλ ζηε δίθε, εάλ επηζπκνύλ, έρεη λόκηκα θνηλνπνηεζεί κε 

δηθαζηηθό επηκειεηή: α) ζηνλ θ. Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, πνπ θαηνηθνεδξεύεη ζηελ Αζήλα, β) 

ζηελ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Γ/λζε Κιεξνδνηεκάηωλ), 

πνπ εδξεύεη ζηα Ιωάλληλα θαη γ) ζην Σωκαηείν κε ηελ επωλπκία «Αδειθόηεηα 

Θενδωξηαληηώλ Άξηαο», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα (Κιεηζζέλνπο 12). 
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Η παρούζα περίληυη να ηοιτοκολληθεί και να αναρηηθεί ζηην Υπηρεζία και ζηον 

διαδικησακό ηόπο ηης Αποκενηρφμένης Γιοίκηζης Ηπείροσ-Γσηικής Μακεδονίας 

(Γ/νζη Κληροδοηημάηφν) και να ηοιτοκολληθεί και να αναρηηθεί ζηον πίνακα 

ανακοινώζεφν και ζηον διαδικησακό ηόπο ηοσ Γήμοσ Ιφαννιηών. 

Ιωάλληλα, 31.10.2022 

Η πιεξεμνύζηα Γηθεγόξνο 

Μαξία Κηηζάθε 

 

 


