
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  30/2015 

 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 10
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα : « Ορισμός δικηγόρου για τα κληροδοτήματα Δήμου Κάσου». 

 

        Στην Κάσο, σήμερα   08 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου Κάσου συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, 

ύστερα από την αριθ.πρωτ. 1875/04-06-2015 έγγραφη πρόσκληση   της  Προέδρου της 

Μαρίας Μαλανδρή  που εκδόθηκε δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν παρόντα 

τα τέσσερα (4) μέλη, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

 

1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος ΟΕ                              1.Γεώργιος Παμπαφίκος, εκτός  Κάσου                      

2. Εμμανουήλ Παρλής, Αντιπρόεδρος   2.Ευαγγελία Δημητρίου                                         

3. Λαμπρινή Γενειάδου, Μέλος    3.Παπαγεωργίου Βασίλειος    

4. Νικήτας Κρητικός, Μέλος                      

 

  Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  3
ο
 θέμα  ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι σύμφωνα με την 

σχετική έκθεση της δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγω, ειδικής Επιστήμων Αστικού Δικαίου 

Ροδοπούλου Ευγενία προς Δήμο Κάσου  και μετά από επικοινωνία με τον κ.Γεώργιο 

Παμπαφίκο Δημοτικό Σύμβουλο και σχετική έρευνα στο κτηματολογικό γραφείο Αμαρουσίου 

και στα υποθηκοφυλακεία Αμαρουσίου και Αθηνών, προκύπτουν τα εξής σε σχέση με ακίνητα 

του Δήμου μας  στην Αττική και αναφέρονται τα εξής : 

 « Α. Ως προς τις οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Μαρούσι Αττικής, Στρ. Λέκκα 9, οι οποίες 

ανήκουν στο κληροδότημα Σιλβέστρου: 

 Δεν υφίσταται μεταγραφή αποδοχής του δήμου σας ως προς την επαχθείσα κληρονομιά 

και επομένως ο Δήμος σας δεν έχει μερίδα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου 

Αμαρουσίου.   

 Έχουν εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου τρεις 

διαδοχικές αγωγές της μητέρας της διαθέτιδος, Ευγενίας Σιλβέστρου, κατά του Δήμου σας, οι 

οποίες έχουν ως νομική βάση την προσβολή του δικαιώματος νόμιμης μοίρας της από την 

διαθήκη, με την οποία συνεστήθη το υπέρ της Κάσου κληροδότημα. Υπενθυμίζεται ότι η νεώτερη 

κάθε φορά αγωγή περιείχε παραίτηση από το δικόγραφο της προηγούμενης, ενώ για την πιο 

πρόσφατη από 16-1-1985 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έχει 

εκδοθεί οριστική απόφαση.   

 Στο Κτηματολόγιο Αμαρουσίου δεν υπάρχει καταχώρηση της ιδιοκτησίας επί των εν λόγω 

διαμερισμάτων.  Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο ο Δήμος σας να προβεί άμεσα στην δήλωση 

των ακινήτων αυτών στο κτηματολόγιο για να μην απολέσει την κυριότητά του επί αυτών.   

Σημειώνεται ότι η κυριότητα απόλλυται οριστικά και περιέρχεται στο Δημόσιο, όταν οι τίτλοι του 

κτηματολογίου καταστούν αμετάκλητοι.  Για το  Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου, η 

προθεσμία είναι 12ετής από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του, ήτοι από 10-7-2006.  
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Επομένως, μέχρι τον Ιούλιο του 2018, η κυριότητα του δήμου ως κληρονόμου των ακινήτων 

αυτών πρέπει να καταχωρηθεί, άλλως ο Δήμος θα υποστεί οριστική απώλεια της κυριότητάς του, 

με τις εντεύθεν συνέπειες ως προς την τύχη του κληροδοτήματος κλπ. 

 Για την δήλωση των δικαιωμάτων του Δήμου, απαιτούνται τα εξής: 

-Συμβολαιογραφική αποδοχή κληρονομιάς, 

-Καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο και 

-Αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, η οποία συζητείται κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας, καθώς ο θάνατος της διαθέτιδος επήλθε προ της ενάρξεως της 

κτηματογραφήσεως. 

-Τα ακίνητα πρέπει να υφίστανται στο Ε9 (στοιχεία ιδιοκτησιών) του Δήμου και να εκδοθεί 

σχετικό πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.  Αντιθέτως, δεν απαιτείται δήλωση φορολογίας κληρονομιάς 

στην αρμόδια ΔΟΥ, καθώς η κληρονομιά έχει επαχθεί προ του 1994. 

Λεπτομέρειες επί των ενεργειών και των εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου των δικαιωμάτων του Δήμου θα δοθούν 

εν ευθέτω χρόνω και υπό την προϋπόθεση παροχής σχετικής εντολής. 

Β.  Ως προς τα ακίνητα που ευρίσκονται στην Αθήνα, ευρέθησαν τα εξής: 

 Ο Δήμος Κάσου έχει μερίδα στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, στην οποία έχει μεταγραφεί 

η υπ’ αριθμ. 9357/1983 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ισμήνης Τσάκα, περί αποδοχής 

της επαχθείσας στον Δήμο κληρονομιάς της κυριότητας επί της πολυώροφης οικοδομής της οδού 

Μαυρομιχάλη και Μεθώνης 1 Αθήνα (τ.μ. 217,81). 

Μία υποθήκη επί του ακινήτου αυτού υπέρ Πασχαλίνας Δημ. Βάλτση για 1.606.229 δρχ. 

καταβλητέων σε 12 μηνιαίες δόσεις, έχει εξαλειφθεί ολικά ήδη από το 1989 και το ακίνητο δεν 

βαρύνεται με καμία άλλη υποθήκη ή διεκδίκηση ή κατάσχεση. 

 Δεν υπάρχει, όπως ήταν αναμενόμενο, καμία μεταγραφή αναφορικά με το εν Αθήναις 

ακίνητο του κληροδοτήματος Σιλβέστρου, επί της οδού Βαλσαμώνος 18 και Κασσιανής 1.  Ως 

εκ τούτου, η αποδοχή κληρονομιάς, η οποία είναι αναγκαία για την δήλωση των ακινήτων του 

Αμαρουσίου, είναι εξίσου αναγκαία για την μεταγραφή του ακινήτου της Αθήνας.   

Σημειώνεται ότι στην Αθήνα έχει ξεκινήσει η διαδικασία κτηματογράφησης, οπότε θα πρέπει το 

ακίνητο αυτό να δηλωθεί στο κτηματολόγιο.  Επειδή η κτηματογράφηση είναι εν εξελίξει και δεν 

έχει ξεκινήσει η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου, δεν απαιτείται δικαστήριο, αλλά μόνο 

η δήλωση συνοδευόμενη από τα αναγκαία έγγραφα (αποδοχή κληρονομιάς, νομιμοποιητικά 

στοιχεία Δήμου, παράβολο κτηματογράφησης κ.ο.κ.) 

 Σε σχέση με το ακίνητο αυτό, έχουν εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων του ίδιου 

υποθηκοφυλακείου οι τρεις ανωτέρω (υπό Α) διαδοχικές αγωγές της Ευγενίας Σιλβέστρου κατά 

του Δήμου.   

 Επιπλέον, το ακίνητο αυτό, το οποίο φαίνεται στην μερίδα της διαθέτιδος, βαρύνεται 

(εκτός από την επικαρπία του ισογείου, η οποία ανήκε στην μητέρας της διαθέτιδος), με μία 

κατάσχεση επιβληθείσα στις 24-1-1985, σε εκτέλεση της 18270/133/1984 παραγγελίας του Α΄ 

Ταμείου Εισπράξεων Κεφαλαίου Αθηνών ως εκπροσώπου του Ελλ. Δημοσίου για 100.730 δρχ.  

Η κατάσχεση αυτή υφίσταται ακόμη, ενώ μία προηγούμενη σε εκτέλεση απόφασης 12728/59 

Ταμείου Κληρονομιών Αθηνών, είχε αρθεί ολικώς δυνάμει του 2051/60 εγγράφου του ίδιου 

ταμείου.  Πέραν των ανωτέρω, δεν υφίστανται άλλα βάρη ή διεκδικήσεις στο ακίνητο. 

 

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών με στόχο την καταχώρηση των ιδιοκτησιών σας στο 

αρμόδιο κτηματολόγιο και γραφείο κτηματογράφησης αντιστοίχως, προαπαιτείται σχετική εντολή 

του Δήμου σας.  

Για την παροχή των σχετικών νομικών μου υπηρεσιών και το κόστος παράστασής μου στο 

αρμόδιο δικαστήριο ως άνω, θεωρώ εύλογο το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ και εξόδων, το οποίο καλύπτει το σύνολο της σχετικής απασχολήσεώς μου.   

ΑΔΑ: 642ΜΩΕΙ-ΙΕΕ



 

 

Τα επιπλέον έξοδα συνίστανται στα συμβολαιογραφικά δικαιώματα για την σύνταξη της πράξης 

αποδοχής κληρονομιάς, τα δικαιώματα μεταγραφής/καταχώρησης στο αρμόδιο 

υποθηκοφυλακείο/κτηματολογικό γραφείο, την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών και 

κτηματολογικών αποσπασμάτων και αντιγράφων συμβολαίων, όπου δεν υπάρχουν στο φάκελό 

σας, τα πάσης φύσεως παράβολα και το κόστος κοινοποιήσεων. 

Για την σύνταξη της αποδοχής κληρονομιάς Σιλβέστρου προτείνεται η συμβολαιογράφος 

Αθηνών, κα Αικατερίνη Καραγιαννάκου, Φειδίου 10, Αθήνα, τηλ. 210 3820178/φαξ 210 

3826764, της οποίας τα δικαιώματα θα υπολογισθούν σύμφωνα με το νόμο και με την Υ.Α. 

111376/ΦΕΚ 13/Β/11-12012.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Αναθέτει στη δικηγόρο Παρ΄Αρείω Πάγω, ειδικής Επιστήμων Αστικού Δικαίου 

Ροδοπούλου Ευγενία  την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών με στόχο την καταχώρηση 

των ιδιοκτησιών του Δήμου Κάσου, στο αρμόδιο κτηματολόγιο και γραφείο 

κτηματογράφησης αντίστοιχα. 

 Για την σύνταξη της αποδοχής κληρονομιάς Σιλβέστρου προτείνεται η συμβολαιογράφος 

Αθηνών, κα Αικατερίνη Καραγιαννάκου, Φειδίου 10, Αθήνα, τηλ. 210 3820178/φαξ 210 

3826764, της οποίας τα δικαιώματα θα υπολογισθούν σύμφωνα με το νόμο και με την 

Υ.Α. 111376/ΦΕΚ 13/Β/11-12012.»  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2015. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

 
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                       υπ: Εμμανουήλ Παρλής  

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   υπ: Λαμπρινή Γενειάδου  

                                                         υπ: Νικήτας Κρητικός           

   

 

       

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

           

Μαρία Μαλανδρή                   
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