ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 2ης Μαϊου 2014
Αριθ. απόφασης 110
Περίληψη
Aποδοχή κληρονομιάς ακινήτου
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Μαϊου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
20255/14-04-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), όπου
επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ.
6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Ιωαν. Δρεμσίζης
Κυρ. Παπαδόπουλος
Γ.Παπασταματίου
Χρίστος Πούλιος
Δ. Βορίδης
Κρ. Καλογερής

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Ν. Σπυριδόπουλος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 22546/8-4-2014 αναφορά της
Δ/νσης Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής :
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς ψιλής κυριότητας ακινήτου στην οδό
Νέστου 5 στην Ξάνθη που κατέλειπε ο Μένανδρος Χασιρτζόγλου στο Δήμο Ξάνθης με την υπ’αρ.
23018/28.1.2005 δημόσια διαθήκη του συμβολαιογράφου Ξάνθης Μωϋσή Τσελεπίδη, η οποία
δημοσιεύθηκε και συντάχθηκε το υπ’αρ. 43/23.3.2006 πρακτικό Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, την
επικαρπία του οποίου κατέλειπε στη σύζυγό του ΄Αννα Χασιρτζόγλου το γένος Κωνσταντίνου και Άννας
Χατζηιωάννου.
΄Ηδη ο κληρονομούμενος απεβίωσε στις 16.2.2006 στην Ξάνθη (Λ.Π.Θ.56/19ος/2006 Ληξ.Ξάνθης) και η
σύζυγός του στις 7.7.2012 στην Ξάνθη (Λ.Π.Θ.207/4ος/2012 Ληξ.Ξάνθης) και έκτοτε το ακίνητο περιήλθε
εξ’ ολοκλήρου στην κυριότητα του Δήμου Ξάνθης.
Συνεπώς καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς ψιλής κυριότητας ακινήτου που
κατέλειπε ο κληρονομούμενος καθώς και της αποδοχής της πλήρους κυριότητας του ακινήτου λόγω
θανάτου της συζύγου του, το οποίο περιουσιακό στοιχείο θα χρησιμοποιηθεί υπέρ του Δήμου Ξάνθης και
σύμφωνα με τους όρους που όρισε ο διαθέτης, δηλαδή για τη λειτουργία παιδικού-βρεφονηπιακού σταθμού
ή άλλου παρεμφερούς ευαγούς ιδρύματος ή σκοπού.
Τέλος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1) Το υπ΄αρ.43/23.3.2006 πρακτικό Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης με το οποίο δημοσιεύθηκε
η υπ’αρ. 23018/28.1.2005 δημόσια διαθήκη,
2)Την υπ’αρ. Λ.Π.Θ.56/19ος/2006 Ληξ.Ξάνθης και
3)Την υπ’αρ. Λ.Π.Θ.207/4ος/2012 Ληξ.Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την ψιλή κυριότητας ακινήτου που κατέλειπε ο κληρονομούμενος .
2. Αποδέχεται την πλήρη κυριότητα του ακινήτου λόγω θανάτου της συζύγου.
Το περιουσιακό στοιχείο θα χρησιμοποιηθεί υπέρ του Δήμου Ξάνθης και σύμφωνα με τους όρους που
όρισε ο διαθέτης, δηλαδή για τη λειτουργία παιδικού-βρεφονηπιακού σταθμού ή άλλου παρεμφερούς
ευαγούς ιδρύματος ή σκοπού
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-05-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

