ΑΔΑ: 905ΣΩΛ7-Φ6Θ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.15 15:03:17
EET
Reason:
Location: Athens

Αριθµός Πρακτικού 44
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 17-12-2019
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 17η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 45177/13-12-2019 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος ∆ηµ., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Κόλλια Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου
θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 4)Ταγαράς Βασ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 559η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί
αποδοχής ή µη κληρονοµιάς Καραµέρου Ευθυµίου» λέει ότι σύµφωνα µε την παρ.1 του
άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε τον Ν.4623/19 και ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
Ακολούθως θέτει υπ' όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ. Πρωτ.43888/05-12-2019
εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & ∆ηµοτικής Περιουσίας η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: απόφαση περί αποδοχής ή µη κληρονοµιάς Καραµέρου Ευθυµίου
Σε συνέχεια του υπ'αριθµ.πρωτ.: 38587/31.10.209 εγγράφου σας και λαµβανοµένων υπόψιν των :
α.υπ'αριθµ.Πρωτ.:38059/01-11-2018 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση, σχετικά µε την εγκατάσταση της
Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, της ∆.Ε. Τενέας του ∆ήµου Κορινθίων ως κληρονόµου (µεταξύ άλλων) του
θανόντος Ευθυµίου Καραµέρου του Χρήστου
β.υπ'αριθµ.πρωτ.25464/25.0702019 έγγραφο του τµήµατος εσόδων και δηµοτικής περιουσίας,σχετικά
µε τον ορισµό δικηγόρου για τον έλεγχο των ακινήτων της ως άνω κληρονοµιάς,
γ.υπ'αριθµ.37105/21.10.2019 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου, Βαρδουνιώτη Σταυρούλας,
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σύµφωνα µε το οποίο τα ακίνητα της ως άνω κληρονοµιάς είναι ελεύθερα παντός βάρους και
διεκδίκησης
δ.το άρθρο 72 του νόµου Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε την αποδοχή η µη της κληρονοµιάς του Ευθυµίου
Καραµέρου του Χρήστου και της Ελένης.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος υπενθυµίζει στα µέλη την υπ'αριθµ. 30/360/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου η δικηγόρος στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα,

προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες

ενέργειες προκειµένου για τον έλεγχο και διεκπεραίωση ή µη αποδοχής από το ∆ήµο Κορινθίων της
κληρονοµιάς του διαθέτη Ευθυµίου Καραµέρου του Χρήστου, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. Πρωτ.
25464/25-07-2019 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την
υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ. 37105/21-10-2019 γνωµοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία
συµπεραίνει ότι:
“β) Εποµένως, τα ακίνητα στα οποία εγκαθίσταται κληρονόµος η τοπική κοινότητα του Αγίου
Βασιλείου και κατ'επέκταση ο ∆ήµος Κορινθίων είναι ελεύθερα παντός βάρους ή διεκδίκησης και για
τον λόγο αυτό, φρονώ ότι ο ∆ήµος Κορινθίων µπορεί να προβεί στη αποδοχή της κληρονοµίας, αφού
προηγουµένως η Οικονοµική Επιτροπή λάβει την σχετική Απόφαση, εξουσιοδοτώντας αρµοδίως τον
κ.∆ήµαρχο Κορινθίων να υπογράψει την προβλεπόµενη από τον νόµο συµβολαιογραφική πράξη.”
Λαµβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή την
αποδοχή της κληρονοµιάς του Ευθυµίου Καραµέρου του Χρήστου και της Ελένης, σύµφωνα µε την
υπ'αριθµ.Πρωτ.:38059/01-11-2018 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση, σχετικά µε την εγκατάσταση της
Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, της ∆.Ε. Τενέας του ∆ήµου Κορινθίων ως κληρονόµου (µεταξύ άλλων) του
θανόντος Ευθυµίου Καραµέρου του Χρήστου και την υπ'αριθµ.343/10-09-2018 ∆ηµόσια ∆ιαθήκη
του ιδίου, που συντάχθηκε ενώπιον της Συµβολαιογράφου Καβέτσου ∆ήµητρας µε έδρα την
Κόρινθο.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, τις υπ' αριθµ. Πρωτ.43888/05-12-2019 και 25464/25-07-2019 εισηγήσεις του Τµήµατος
Εσόδων & ∆ηµοτικής Περιουσίας, την υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ. 37105/21-10-2019 γνωµοδότηση της
πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές,
νοµοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Αποδέχεται την κληρονοµιά του Ευθυµίου Καραµέρου του Χρήστου και της Ελένης,
σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.Πρωτ.:38059/01-11-2018 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση, σχετικά µε την
εγκατάσταση της Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, της ∆.Ε. Τενέας του ∆ήµου Κορινθίων ως κληρονόµου
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(µεταξύ άλλων) του θανόντος Ευθυµίου Καραµέρου του Χρήστου και την υπ'αριθµ.343/10-09-2018
∆ηµόσια ∆ιαθήκη του ιδίου, που συντάχθηκε ενώπιον της Συµβολαιογράφου Καβέτσου ∆ήµητρας
µε έδρα την Κόρινθο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Β.- Εξουσιοδοτεί αρµοδίως τον ∆ήµαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της προβλεπόµενης
από τον νόµο συµβολαιογραφικής πράξης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 44/559/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 10-01-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

