
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 6/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τετάρτη (14η) Απριλίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση  η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά 

από την υπ’ αριθ. 4667/08-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Άγγελου Ζαβράκογλου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο 

κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος  

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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Βασιλάκης 

Αθανάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος 

Ο.Ε. 

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

 

Αριθµός θέµατος: 4ο  Αποδοχή κληρονοµιάς της Συριανή Γεωργίας 

(κληροδοτήµατος) 

Αριθµός Απόφασης: 56 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι η 

αποβιώσασα Συριανή Γεωργία του Νικολάου, µε την αριθµ. 10903/24-9-2014 δηµόσια διαθήκη της, 

κατέλιπε υπέρ του ∆ήµου Πολυγύρου: α) τέσσερα ακίνητα διαµερίσµατα σε οικοδοµή κείµενη επί 

της Θεαγένους Χαρίση αρ. 111, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δικαιώµατά της στην πιλοτή και 

στον αέρα της οικοδοµής, β) το διαµέρισµα οικοδοµής επί της Καυτατζόγλου  αρ. 11, γ) τα ποσοστά 

της στο οικόπεδο επί της οδού Ναπολέοντος Ζέρβα, δ) το αριθµ. 09 οικόπεδο στο Γ 79 Ο.Τ. του 

εντός σχεδίου οικισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του ∆ήµου Πολυγύρου, εµβαδού 

523,59 τ.µ., πρώην τµήµα αγρού στη θέση «Λούκι», µε τον όρο εντός πενταετίας από τη δηµοσίευση 

της διαθήκης να δηµιουργήσει πλατεία και να την ονοµάσει «Πλατεία Νικολάου Συριάνη». 

ΑΔΑ: 6ΟΦ0ΩΞΜ-Ο4Ε



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

που ακολούθησε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αποδέχεται την κληρονοµιά της Συριανή Γεωργίας του Νικολάου, που περιήλθε στον ∆ήµο 

Πολυγύρου µε την µε αριθ. 10903/24-9-2014 δηµόσια διαθήκη της διαθέτιδος που συντάχθηκε 

ενώπιον της Συµ/φου Θεσσαλονίκης Ε. ∆ηµοπούλου και που δηµοσιεύθηκε νόµιµα µε το µε αρ. 

62/2015 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού που 

βαραίνει το κληροδότηµα εντός της ταχθείσας από τη διαθήκη προθεσµίας. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο 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 

αποδοχής κληρονοµιάς (κληροδοτήµατος) της Γεωργίας Συριανή και την µεταγραφή της σχετικής 

πράξης. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   56/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  14η  Απριλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΟΦ0ΩΞΜ-Ο4Ε
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