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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας για το
Παιδί συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία Διοίκησης, στην οδό Ανοίξεως 19, στη Βέροια
με μοναδικό θέμα: «Αποδοχή η μη της δωρεάς ενός αστικού ακινήτου (διαμερίσματος) που
βρίσκεται στη Βέροια και περαιτέρω ενέργειες».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα παρευρισκόμενα μέλη για τα ακόλουθα:
Η κυρία Μαρία σύζυγος Θεοδοσίου Σταματέλου, το γένος Χριστοφόρου και Γεωργίας
Χριστοφορίδου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Ανθοχώρι Κοζάνης, κάτοικος Σίδνεϋ Νέας
Νοτίου Ουαλίας Αυστραλίας, με το υπ’αριθμόν 67778 / 7-11-2012 Πληρεξούσιο του ελληνικού
Προξενείου του Σίδνεϋ, ανέθεσε στην κυρία Χρυσούλα Τσακιρίδου, συνταξιούχο, κάτοικο
Βεροίας, οδός Θεσσαλονίκης 39, την σύσταση για λογαριασμό της Δωρεάς εν ζωή, προς ένα
φιλανθρωπικό Ίδρυμα, εν προκειμένω προς τον Σύλλογο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βεροίας
«Πρωτοβουλία για το Παιδί», οποιουδήποτε ακινήτου προέρχεται από κληρονομία της. Η κυρία
Τσακιρίδου ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ανωτέρω πληρεξούσιο και
δρομολόγησε τις διαδικασίες, προκειμένου να περιέλθει με Δωρεά εν ζωή η πλήρης κυριότητα και η
επικαρπία του 50% που αναλογεί στη δωρήτρια, από ένα διαμέρισμα, που βρίσκεται στη Βέροια,
στον 3ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδων 37, του οποίου το υπόλοιπο 50% ανήκε κατά το
ήμισυ στην αδελφή της Κωνσταντία Σαββίδου και κατά το ήμισυ στον αδελφό της Γεώργιο
Τζιμόπουλο.
Ήδη έχει πραγματοποιηθεί επαφή των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η
αναγκαία διαδικασία για την σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας και εν συνεχεία Δωρεάς.
Η διερευνητική αυτή διαδικασία έχει ανατεθεί από κοινού στη Δικηγόρο Βεροίας κυρία Ιουλία
Μπουλασίκη.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε στα μέλη να αποδεχθεί το Συμβούλιο την προσφερόμενη Δωρεά, η
οποία μετά την πώληση του ακινήτου μπορεί να αποφέρει στον Σύλλογο σημαντικό έσοδο και να
δεχθεί το ΔΣ την πληρωμή για λογαριασμό της δωρήτριας εξόδων που απαιτούνται για την σύναψη
των συμβολαίων, όπως καταβολή εισφορών ΕΝΦΙΑ, με σκοπό λήψη του απαραίτητου
πιστοποιητικού, φόρων και διαφόρων εξόδων (όπως για ένορκες βεβαιώσεις κλπ), αμοιβών
συμβολαιογράφου κ.α.
Τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ομόφωνα και αποφασίστηκε να γίνει αποδεκτή η Δωρεά.
Ταυτόχρονα τα μέλη του ΔΣ εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο, κατά τα προβλεπόμενα στο
Καταστατικό του Συλλόγου για τις αρμοδιότητες του Προέδρου, να προβαίνει σε οποιαδήποτε
ενέργεια είναι αναγκαία, υπογράφοντας τα ανάλογα έγγραφα, με τελικό σκοπό την απόκτηση της
πλήρους κυριότητας, νομής, κατοχής, επικαρπίας του 50% του διαμερίσματος και της εν συνεχεία
πώλησής του.
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