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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 38/12 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   287/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 12ε  Οθηωβρίοσ  2021, εκέρα  Σρίηε θαη ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

8081/08.10.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο     

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, 

Πξφεδξνο, β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο), ε] Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο 

θαη απφληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε 

απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέκα 7ο  : Περί αποδοτής γλωκοδόηεζες δηθεγόροσ ποσ αθορά ηελ δηερεύλεζε δύο 

θιεροδοηεκάηωλ ζηο Γήκο Βέιοσ- Βότας ηοσ θ. Θσρηαδή Ιοσδηώηε ηοσ Θωλ/λοσ. 

 
   Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  όγδοο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππφςε  

ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. ,  φηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 180/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

απνθαζίζζεθε ν νξηζκφο ηεο δηθεγφξνπ  θας. Βαρδοσληώηε ηασρούιας , κε γξαθείν ζηελ  

Κφξηλζν, Μπνπκπνπιίλαο 17, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010,   

γηα ηελ λνκηθή δηεξεχλεζε θαη ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί ηεο κε αξηζ. πξση. 2809/2021 αίηεζε  

ηεο θαο Σθχξε Παλαγηψηαο, πνπ αθνξά δχν αθίλεηα - θιεξνδνηήκαηα ηνπ θ. Κπξηαδή Λνπδηψηε πξνο  

ην Γήκν Βέινπ Βφραο θαη ε νπνία ζα πξνβεί ζηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ζηε  

δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ην Γήκν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνδνρήο ησλ  

θιεξνδνηεκάησλ. 

   Η νξηζζείζα δηθεγφξνο θαηέζεζε ηελ ππ’αξηζ. 7915/04.10.2021 γλσκνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηελ  

νπνία : 

α) ν Γήκνο Βέινπ- Βφραο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ απνδνρή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο (αθηλήηνπ κε ΚΑΔΚ  

280540402026), εθφζνλ νη ηίηινη θηήζεο πνπ ην αθνξνχλ βξέζεθαλ λφκηκνη, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ην  

γεγνλφο φηη ην αθίλεην είλαη απαιιαγκέλν απφ νηνδήπνηε βάξνο ή δηεθδίθεζε. 

ΑΔΑ: 6ΕΗ9Ω9Π-ΥΙΠ



β) ν Γήκνο Βέινπ- Βφραο δχλαηαη νκνίσο λα πξνβεί ζηελ απνδνρή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο (αθηλήηνπ κε  

ΚΑΔΚ 2805404402029) εθφζνλ νη ηίηινη θηήζεο πνπ ην αθνξνχλ βξέζεθαλ λφκηκνη, ζε ζπλδπαζκφ  

πξνο ην γεγνλφο φηη ην αθίλεην είλαη απαιιαγκέλν απφ νηνδήπνηε βάξνο ή δηεθδίθεζε. 

  Σε θάζε πεξίπησζε ε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ησλ δχν θιεξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ ηειεί ππφ  

ηελ πξνυπφζεζε, φηη ζα πξνεγεζεί ηερληθφο έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα  

δηαπηζησζεί φηη ηα αθίλεηα δελ έρνπλ άιια ειαηηψκαηα ηερληθήο θχζεσο. 

γ) ν Γήκνο Βέινπ- Βφραο δχλαηαη θαη’ εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζχκθσλα  

κε ην άξζξν 7 πεξ.3 ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ θνηκεηεξίσλ, λα επηηξέςεη ηε δηαδνρή ηεο  

Παλαγηψηαο Σθπξή ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ Κπξηαδή Λνπδηψηε, αξθεί κε  

δήισζή ηεο πξνο ην Γήκν λα νξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο ππεχζπλν δηαρείξηζεο ηνπ ηάθνπ, ψζηε ν Γήκνο λα  

γλσξίδεη ζε πνην πξφζσπν ζα απεπζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ (άξζξν 3 πεξ.8  

Καλνληζκνχ). 

   Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξφεδξνο πξνηείλεη ηελ απνδνρή ησλ δχν θιεξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ, 

εθφζνλ πξνεγεζεί ν απαηηνχκελνο ηερληθφο έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν, 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

 1.- Αποδέτεηαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο δηθεγφξνπ θαο Βαξδνπληψηε Σηαπξνχιαο, πνπ αθνξά ηελ  

λνκηθή δηεξεχλεζε θαη ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί ηεο κε αξηζ. πξση. 2809/2021 αίηεζε ηεο θαο  

Σθχξε Παλαγηψηαο, πνπ αθνξά δχν αθίλεηα - θιεξνδνηήκαηα ηνπ θ. Κπξηαδή Λνπδηψηε πξνο ην Γήκν  

Βέινπ Βφραο θαη ε νπνία ζα πξνβεί ζηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ  

ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ην Γήκν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνδνρήο ησλ θιεξνδνηεκάησλ. 

   Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ γλσκνδφηεζε : 

α) ν Γήκνο Βέινπ- Βφραο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ απνδνρή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο (αθηλήηνπ κε ΚΑΔΚ  

280540402026), εθφζνλ νη ηίηινη θηήζεο πνπ ην αθνξνχλ βξέζεθαλ λφκηκνη, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ην  

γεγνλφο φηη ην αθίλεην είλαη απαιιαγκέλν απφ νηνδήπνηε βάξνο ή δηεθδίθεζε. 

β) ν Γήκνο Βέινπ- Βφραο δχλαηαη νκνίσο λα πξνβεί ζηελ απνδνρή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο (αθηλήηνπ κε  

ΚΑΔΚ 2805404402029) εθφζνλ νη ηίηινη θηήζεο πνπ ην αθνξνχλ βξέζεθαλ λφκηκνη, ζε ζπλδπαζκφ  

πξνο ην γεγνλφο φηη ην αθίλεην είλαη απαιιαγκέλν απφ νηνδήπνηε βάξνο ή δηεθδίθεζε. 

  Σε θάζε πεξίπησζε ε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ησλ δχν θιεξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ ηειεί ππφ  

ηελ πξνυπφζεζε, φηη ζα πξνεγεζεί ηερληθφο έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα  

δηαπηζησζεί φηη ηα αθίλεηα δελ έρνπλ άιια ειαηηψκαηα ηερληθήο θχζεσο. 

γ) ν Γήκνο Βέινπ- Βφραο δχλαηαη θαη’ εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζχκθσλα  

κε ην άξζξν 7 πεξ.3 ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ θνηκεηεξίσλ, λα επηηξέςεη ηε δηαδνρή ηεο  

Παλαγηψηαο Σθπξή ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ Κπξηαδή Λνπδηψηε, αξθεί κε  

δήισζή ηεο πξνο ην Γήκν λα νξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο ππεχζπλν δηαρείξηζεο ηνπ ηάθνπ, ψζηε ν Γήκνο λα  

γλσξίδεη ζε πνην πξφζσπν ζα απεπζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ (άξζξν 3 πεξ.8  

Καλνληζκνχ). 
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2.- Αποδέτεηαη ηε δσξεά ησλ δχν αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο Κπξηαδή Λνπδηψηε θαη ζπγθεθξηκέλα :α)  

αθηλήηνπ κε ΚΑΔΚ 280540402026, εκβαδνχ 5.041 η.κ. θείκελν ζηε ζέζε Καξατζκάλη ηεο Κνηλφηεηαο  

Κνθθσλίνπ, ην νπνίν αλήθεη ζην ζαλφληα θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζε πνζνζηφ 100% β) αθηλήηνπ κε  

ΚΑΔΚ 280540402029, εκβαδνχ 4.073 η.κ. θείκελν ζηε ζέζε Καξατζκάλη ηεο Κνηλφηεηαο Κνθθσλίνπ,  

ην νπνίν αλήθεη ζην ζαλφληα θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζε πνζνζηφ 50%. 

   Η αλσηέξσ απνδνρή γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνεγεζεί ηερληθφο έιεγρνο απφ ηελ  

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη ηα αθίλεηα δελ έρνπλ άιια ειαηηψκαηα  

ηερληθήο θχζεσο. Καηφπηλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηνλ νξηζκφ  

ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηελ ζχληαμε ηεο πξάμεο απνδνρήο θιεξνδνζίαο. 

3.- Η παξνχζα λα δηαβηβαζηεί ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, γηα ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ή κε  

ηεο θαη’ εμαίξεζε δηαδνρήο ηεο Παλαγηψηαο Σθπξή ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ  

Κπξηαδή Λνπδηψηε. 

 

  Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 287/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαιεβίγθας Γεώργηος  

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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