
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 29/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη  (21η) Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή

και ώρα  12:00  στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

συvεδρίαση,  η  Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  15022/17-10-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

και λόγω απουσίας των τακτικών μελών  κ.κ. Καραφουλίδη Αναστάσιου και  Βασιλάκη

Αθανάσιου,   καλέστηκαν  και  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ  Ζαγγίλας  Δημήτριος  και

Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικά μέλη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2  Άγγελος  Ζαβράκογλου,   3.

Αργύριος  Τσινάς,  τακτικά  μέλη  Ο.Ε.,   4.  Δημήτριος  Ζαγγίλας,  5.  Δημήτριος

Κοντογιώργης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χρήστος Δημητριάδης, 2. Αναστάσιος Κανταράς,  τακτικά μέλη Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 5 o              Ορισμός υπολόγου για τα συμβόλαια

                                             (Διαθήκη  Συριάνη) 

Αριθμός Απόφασης: 199

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιοπούλου

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο  Δήμαρχος κ.  Αστέριος Ζωγράφος  και  μετά την αποδοχή των

μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τόνισε ότι

όπως  καλά  γνωρίζεται  η  θανούσα  κ.  Συριανή  Γεωργία  του  Νικολάου  και  της  Ζωής

άφησε  με  την  με  αριθμ.  10903/24-9-2014  δημόσια  διαθήκη  της.  Συμβολαιογράφου

Θεσσαλονίκης Ελένης Δημοπούλου και αναφερόμενα σ' αυτήν ακίνητα (διαμερίσματα

και οικόπεδα), τα οποία και αποδέχτηκε η οικονομική επιτροπή του Δήμου μας με την με
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αριθμ.  56/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επειδή πρόκειται για ακίνητα, θα

πρέπει να γίνει αποδοχή κληρονομιάς ενώπιον Συμβολαιογράφου και να μεταγραφεί στο

κτηματολόγιο Γραφείο Θεσσαλονίκης. Η όλη διαδικασία θα απαιτήσει μια δαπάνη της

τάξεως  των  500  €  γιαυτό  και  είναι  ανάγκη  να  ορισθεί   υπόλογος  ο  κ.  Δημήτριος

Τζιότζιος για το παραπάνω ποσό και την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων στο όνομα

του  ώστε  και  να  πληρωθούν  οι  παραπάνω  δαπάνες,  κτηματολογικού  γραφείου,

αντιγράφων κ.λ.π 

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  εφόσον  κρίνει  ότι  συντρέχουν  οι  παραπάνω

προϋποθέσεις  να  ορίσει  υπόλογο  για  την  αποδοχή  κληρονομιάς  της   θανούσας  κ.

Συριανή Γεωργίας  του Νικολάου και  της Ζωής   τον υπάλληλο του Δήμου Δημήτριο

Τζιότζιο  και  να  αποφασίσει  για  τη  διάθεση  πίστωσης  500 €  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.00.6494.001 του προϋπολογισμού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε. και μετά το

διάλογο που ακολούθησε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος

προπληρωμής ποσού 500 € σε βάρος του Κ.Α 02.00.6494.001 με τίτλο  «Αμοιβές νομικών

και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και στο όνομα του

υπαλλήλου  Δημήτριου Τζιότζιου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός

τριμήνου από την έκδοση του εν λόγω εντάλματος.  

2. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 500 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6494.001 για

να  πληρωθούν  άμεσα  κάποια  έξοδα  που  αφορούν  α)  Χορήγηση  αντιγράφων

αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών φύλλων για επτά

(7) συνολικά ακίνητα από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης,  με ταυτόχρονη

χαρτοσήμανση (δικηγορική παράσταση) της σχετικής αίτησης: 200 € (κατά προσέγγιση)

Σημειώνεται ότι κάθε απόσπασμα κοστίζει 15 € (15 € Χ 7 = 105 €) ενώ το κόστος για τα

φύλλα υπολογίζεται  βάσει  του αριθμού  των εγγραπτέων   πράξεων  σε κάθε  φύλλο

ακινήτου  ,  εφόσον χρεώνεται  ξεχωριστά  με  4,5   €  η  κάθε  σελίδα.  Η χαρτοσήμανση

(παράσταση αίτησης) ανέρχεται  στα 25 €.   β) Τέλη και  δικαιώματα μεταγραφής της
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Πράξης  Αποδοχής  Κληρονομιάς  στο  Κτηματολόγιο  Γραφείο  Θεσσαλονίκης  και

χορήγηση  αντιγράφων  πιστοποιητικού  καταχώρησης  εγγραπτέων  πράξεων  με

ταυτόχρονη χαρτοσήμανση (δικηγορική παράσταση) της σχετικής αίτησης :100 €

3. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37

του ΒΔ 17/5-15/6/1959. 

4.  Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  Πολυγύρου  κ.  Αστέριο  Ζωγράφο  ή  τον  Αντιδήμαρχο

Πολυγύρου κ. Χρήστο Βορδό να ενεργήσουν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά για την

υπογραφή κάθε ιδιωτικού και δημοσίου εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση

της όλης διαδικασίας της έκδοση συμβολαίων για την αποδοχή κληρονομιάς (Δωρεά) της

Γεωργίας Συριανή και την μεταγραφή της σχετικής πράξης.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   199 / 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  21η Οκτωβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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