ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Με την από 3-4-2015 αίτηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος, που εδρεύει
στην Ακράτα -Αχαϊας, με την επωνυμία <<ΛΙΝΑΡΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ>>,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που κατατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών, με
αριθμ. καταθ..[BAB] 210/2015 ορίσθηκε δικάσιμος η 20η Οκτωβρίου
2015, ζητείται η τροποποίηση του σκοπού του παραπάνω Κοινωφελούς
Ιδρύματος

με

την

επωνυμία

<<ΛΙΝΑΡΔΕΙΟ

ΙΔΡΥΜΑ>>

και

συγκεκριμένα:
α] Ότι η θέληση του Ιδρυτή Νικολάου Λινάρδου του Αντωνίου και της
Ευανθίας,

δεν δύναται να πραγματοποιηθεί κατά το μείζον του

περιεχομένου αυτής, λόγω ανεπάρκειας του ποσού, το οποίο υφίσταται και
δύναται υπό τις ανωτέρω περιστάσεις να επιτευχθεί, κατά τα ανωτέρω και
απαιτείται, για την πραγματοποίηση των απαραιτήτων εργασιών
επισκευής του κτιρίου της οδού Βαρθολομαίου 8, Ακράτα-Αχαϊας, για την
πληρωμή των απαραιτήτων δαπανών για την λειτουργία αυτού και
πληρωμή των αναγκαίων φόρων των ακινήτων του Ιδρύματος,
προκειμένου να λειτουργήσει το Ίδρυμα.
β] Ότι η εκπλήρωση της βούλησης του παραπάνω Ιδρυτή, δύναται να
πραγματοποιηθεί με την επίτευξη τιμήματος από την εκποίηση, κατά τις
διατάξεις του Ν. 4182/2013, κατόπιν αδείας του Δικαστηρίου σας, των εις
το

ιστορικό

αναφερομένων

και

περιγραφομένων

ακινήτων-

διαμερισμάτων, της πολυκατοικίας επί των οδών Ξηρογιάννη 7 και Ι.
Θεολόγου 9, Ζωγράφου Αττικής, ήτοι

1] του υπ αριθμ.

Α-7

διαμερίσματος του πρώτου (α') ορόφου πάνω από το ισόγειο (επιφάνειας
83,30 μ2, όγκου 266,46 μ3, ποσοστό οικοπέδου 63,09/1.000), του οποίου
η αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 78.718,50 ευρώ και η σημερινή
εμπορική αξία σε 45.000 ευρώ και 2] του υπ αριθμ. Α-8 διαμερίσματος
του αυτού πρώτου (Α ') ορόφου πάνω από το ισόγειο (επιφάνειας 72,28
μ2,όγκου 231,29 μ3,ποσοστό οικοπέδου 54,70/1000 του οποίου η
αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 65.052 ευρώ ευρώ και η σημερινή
εμπορική αξία σε 30..000 ευρώ
γ] η επωφελέστερη αξιοποίηση του ποσού, που θα επιτευχθεί από την

1

εκποίηση των παραπάνω ακινήτων ,

είναι να διατεθεί

1]για την

κάλυψη των απαραιτήτων εργασιών, στη διώροφη οικοδομή η οποία
είναι στην περιφέρεια της Κοινότητας Ακράτας Αιγιαλείας και στην οδό
Βαρθολομαίου αριθμ. 8 , 2] για την πληρωμή των αναγκαίων φόρων
των ακινήτων του Ιδρύματος, και
3] να επισκευαστεί το κτίσμα δίπλα στη βιβλιοθήκη έκτασης 50τ. μ.,
ώστε να εκμισθωθεί, προκειμένου να καλύπτει τα στοιχειώδη έξοδα για τη
λειτουργία της βιβλιοθήκης, του κτιρίου επί της οδού Βαρθολομαίου 8
4] να επισκευαστούν τα υπ αριθμ. Α-1 (επιφάνεια 67 τ.μ. όγκος 239,42
κ.μ. ποσοστό οικοπέδου 158/1.000) και υπ αριθμ.Α-2 (επιφάνεια 80 μ 2,
όγκος 263 μ3, ποσοστό οικοπέδου 190/1.000), διαμερίσματα, της
παραπάνω οικοδομής επί της οδού Βαρθολομαίου 8, Ακράτα,' ώστε να
εκμισθωθούν, προκειμένου να αποδίδουν έσοδα στο 'ίδρυμα.
5]το τυχόν απομένον ποσόν να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του
Ιδρύματος και να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την λειτουργία του
Ιδρύματος και την επιτέλεση του σκοπού του, Επί της άνω
εκδόθηκε

η

υπ’

αριθμ.

4.993/2015

απόφαση

του

αίτησης
Εφετείου

Αθηνών[Τριμελής Σύνθεση], η οποία παρέπεμψε την εκδίκαση της
ανωτέρω αίτησης στο αρμόδιο Εφετείο Πατρών. Με την από 18-4-2016
αριθμό 80/2016 και κλήση παραπομπής, ενώπιον του ανωτέρω
Δικαστηρίου, ορίστηκε νέα δικάσιμος της από 3-4-2015 αίτησής μας, η
12-1-2017. Επί της παραπάνω από 18-4-2016 κλήσης μας, εκδόθηκε η υπ
αριθμ. 75/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, η οποία
κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση, λόγω μη κοινοποίησης αυτής στο
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και μη τοιχοκόλληση αυτής στο κατάστημα
του αρμοδίου Δήμου της Έδρας.
Με την από 19-6-2017 αριθμό 43/2017 κλήση , ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Πατρών, ορίστηκε νέα δικάσιμος της από 3-4-2015 αίτησής
μας, η 19 - 10 - 2017
Αθήνα,

10-7-2017

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
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