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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περι έγκρισης αποδοχής κληρονοµίας  

 
Σχετ. 1. H µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 29369/15 από 13.10.15 εξώδικη δήλω- 
             ση και ενηµέρωση µετα της συνηµµένης σ’ αυτή  υπ’αρ. 8638/9.9.14  
             δηµόσιας διαθήκης 
         2. Η υπ’αρ.πρωτ. 3815/16.2.16 ∆ήλωση του ∆ήµου  
         3. Η µε αριθµ 34/17.2.16 συνταχθείσα έκθεση αποδοχής της κληρονοµιάς   
             µε το ευεργέτηµα της απογραφής του Ειρην. Μαραθώνα 
         4. Η µε αρ.κατ. 5/17.2.16  αίτηση του ∆ήµου στο Ειρην.Μαραθωνα  για την   
             απογραφή της κληρονοµιαίας περιουσίας 
 

----000---- 

 

Στις 19.10.15 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η από 13.10.15 εξώδικη δήλωση και 

ενηµέρωση της  συµβ/φου Αθηνών Βασιλικής Γρηγορίου Κέστη, µε την οποία µας 

γνωστοποιήθηκε ότι η αποβιώσασα την 20.6.15 Σωτηρία Φωτιάδου του Νικολάου 

& της Ελισσάβετ  κάτοικος  εν ζωή Ηρακλείου Αττικής (οδός Κ.Ωραιοπούλου 27) µε 

την υπ’αρ. 8638/9.9.14 δηµόσια διαθήκη της που δηµοσιεύθηκε την 14.7.15 στο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών συνταχθέντος του υπ’αρ. 3481/14.7.15 πρακτικού, µεταξύ 

άλλων κληρονόµων, (εγ)κατέστησε και τον πρώην ∆ήµο Αγ.Στεφάνου ήδη 

ενοποιηµένο-Καλλικρατικό ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, κληρονόµο στα αναφερόµενα στη 

διαθήκη ακίνητα.  

 

Κατά το αρ. 1846 ΑΚ «ο κληρονόµος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονοµία µόλις γίνει η επαγωγή, 

µε την επιφύλαξη της διάταξης του αρ. 1198», η δε υποβολή δήλωσης φόρου κληρονοµιάς  

υποβάλλεται εντός έξι (6) µηνών από της επαγωγής [ν.δ 118/73] 

Κατά τη παρ. 1 του αρ. 1847 ΑΚ «ο κληρονόµος µπορεί να αποποιηθεί την κληρονοµία µέσα 

σε προθεσµία τεσσάρων µηνών που αρχίζει από τότε που έµαθε την επαγωγή και το λόγο της. Στην 

επαγωγή από διαθήκη η προθεσµία δεν αρχίζει πριν τη δηµοσίευση της διαθήκης» κατά δε το αρ. 

1902 ΑΚ «οσο ο κληρονόµος έχει δικαίωµα να αποποιηθεί την κληρονοµία, µπορεί να δηλωσει ότι 



την αποδέχεται µε το ευεργέτηµα της απογραφής. Η δήλωση γίνεται στο γραµµατέα του δικαστηρίου 

της κληρονοµίας. Η δήλωση αποδοχής θεωρείται ότι έγινε µε το ευεργέτηµα της απογραφής, αν ο 

κληρονόµος είναι πρόσωπο για το οποίο η αποδοχή της κληρονοµίας γίνεται κατά το νόµο µε το 

ευεργέτηµα της απογραφής» 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 118 Εισ.Ν.ΑΚ «το δηµόσιο θεωρείται πάντα κληρονόµος µε 

το ευεργέτηµα της απογραφής, χωρίς να έχει υποχρέωση να κάνει σχετική δήλωση ή να συντάξει 

απογραφή και δεν υπόκειται σε έκπτωση από το ευεργέτηµα αυτό..» 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 276 του ν. 3463/06 «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, τα 

δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα και τα λοιπά δηµοτικά  και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου, οι Σύνδεσµοι ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα αµιγείς 

δηµοτικές ή κοινοτικές  επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων 

και Κοινοτήτων  της Ελλάδας και οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων απαλλάσσονται εν γένει 

από κάθε  δηµόσιο, άµεσο ή έµµεσο, δηµοτικό, κοινοτικό ή λιµενικό φόρο, τέλος, δικαστικό ένσηµο και  

εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταµείου, εισφορά υπέρ της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., από κρατήσεις και από  κάθε 

δικαστικό τέλος στις δίκες τους, µε την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών φορολογικών  ρυθµίσεων.  

Επίσης έχουν όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονοµικά  προνόµια που 

παρέχονται στο ∆ηµόσιο.» 

Λόγω του µη αποσαφηνισµένου της  υπαγωγής του ∆ήµου  στη προαναφερόµενη 

διάταξη, για την σε κάθε περίπτωση κάλυψη και προς απαλλαγή του ∆ήµου από 

ενδεχόµενη ύπαρξη χρεών της κληρονοµίας, επειδή ο ∆ήµος ως κληρονόµος έχει 

δικαίωµα από το άρθρο 1902 ΑΚ, εντός της προθεσµίας προς αποποίηση της 

κληρονοµίας, ήτοι εντός τεσσάρων µηνών από τη γνώση της επαγωγής της 

κληρονοµίας και του λόγου της, να την αποδεχθεί  επ’ ωφελεία απογραφής 

[πράγµα που σηµαίνει ότι η ευθύνη του ∆ήµου ως κληρονόµου για τα χρέη της 

κληρονοµίας θα εξαντλείται µέχρι της αξίας των κληρονοµιαίων],  ενόψει του 

κινδύνου παρόδου της προθεσµίας, υποβλήθηκε στο Ειρηνοδικείο Καπανδριτίου η  

υπο σχετ. (2) δήλωση περι αποδοχής της κληρονοµιάς που κατελήφθει στον ∆ήµο 

µε την άνω δηµόσια διαθήκη µε το ευεργέτηµα της απογραφής συνταχθείσας της 

µε υπο σχετ. (3) έκθεσης, ενώ κατατέθηκε και η υπο σχετ. (4)                                     

αίτηση  περι απογραφής. 

 

Επειδή η καταληφθείσα µε την ανω διαθήκη κληρονοµιά είναι σηµαντική, 

συντρέχει νόµιµη περίπτωση να ληφθεί απόφαση από την Ο.Ε κατ’ αρ. 72 περ. η 

σε συνδ. µε τη διάταξη της παρ. 1α και 2 του αρ. 58 ν. 3852/10 για την 

α) έγκριση αποδοχής της καταληφθείσας/επαχθείσας κληρονοµιάς στον ∆ήµο µε 

την υπ’αρ. 8638/9.9.14 δηµόσιας διαθήκης της άνω αποβιώσασας  

β) έγκριση της υποβληθείσας από τον ∆ήµο στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα µε 

αρ.πρωτ. ∆ήµου 3815/16.2.15 ∆ήλωσης του ∆ήµου και της συνταχθείσας υπ’αρ. 

34/17.2.16  έκθεσης αποδοχής της κληρονοµιάς µε το ευεργέτηµα της απογραφής 

του Ειρην. Μαραθώνα καθώς και της µε αρ.καταθ. 5/16   αίτησης απογραφής  



γ) έγκριση για την σε κάθε περίπτωση διενέργεια της αποδοχής κληρονοµιάς εντός 

της απλής προθεσµίας εφόσον υπάρξουν ασφαλή  στοιχεία (λ.χ βεβαίωση περι µη 

ύπαρξης οικονοµικών εκκρεµοτήτων της διαθέτιδας προς το ∆ηµόσιο)   περι µη 

ύπαρξης οφειλών της διαθέτιδας που να βαρύνουν τη κληρονοµιά  

δ) να ορισθεί η συµβ/φος Μαρία Θ. Παναγοπούλου, Γρ.Λαµπράκη6, Αγ. Στέφανος, 

τηλ. 210-8140179, 6977-582810, αρµόδια για την απογραφή. 

ε) να ορισθούν δύο  εκτιµητές-πραγµατογνώµονες (πτυχιούχοι οικ/κων 

επιστηµών) για την εκτίµηση της κληρονοµιαίας περιουσίας οι οποίοι θα 

προταθούν στο δικαστήριο για τον  ορισµό τους µε την δικαστική απόφαση. 

ζ) να ορισθεί η ίδια ως άνω συµβολαιογράφος για να επιµεληθεί όλων των 

αναγκαίων ενεργειών για τη  σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης αποδοχής 

κληρονοµιάς  και τη µεταγραφή της  

 

                                                                             Με εντολή ∆ηµάρχου 

                                                                           Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

                                                                              Μιχάλης Χρηστάκης 

 

                                                              



 


