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ΑΡΙΘΜΟΣ …………………
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Στην Ιταλία σήμερα στις……………………………………………., παρουσιάστηκε σ' εμένα
τον……………………………………………………… οι μη εξαιρούμενες από το νόμο:
1) ….., του ….. και της ….., συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο ….. της Ιταλίας, στις ….. και
κατοικεί στη ….. Ιταλίας, ….., κάτοχος του υπ' ….. διαβατηρίου της ιταλικής δημοκρατίας, που
εκδόθηκε την ….. από την QUESTURA Dl NAPOLI και λήγει …...
2) ….., του ….. και της ….., φοιτήτρια, που γεννήθηκε στη ….. της Ιταλίας, στις ….. και κατοικεί
στη ….. Ιταλίας, κάτοχος του υπ'αριθμόν ….. διαβατηρίου της ιταλικής δημοκρατίας, που εκδόθηκε
την ….. από την QUESTURA DI NAPOLI και λήγει …...
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Οι άνω αναφερόμενες, ….. και ….. , ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο
δηλώνουν τα ακόλουθα: Επειδή για το θάνατο του συζύγου της πρώτης και πατέρα της
δεύτερης ….. του ….. και της ….., κατοίκου εν ζωή ….., ο οποίος απεβίωσε στην ….. στις
….., η κληρονομία του δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ως εξ αδιαθέτου και έγινε αποδοχή
κληρονομίας εξ αδιαθέτου με την υπ’ αριθμόν ….. πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας
της συμβολαιογράφου Αθηνών …..του ….., η οποία μεταγράφτηκε στα Βιβλία
Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ….. στον τόμο ….. με αριθμό ….. και έγινε η σχετική
δήλωση των κληρονομιαίων ακινήτων στο Κτηματολόγιο του Δήμου ….. με κληρονόμους
τις άνω αναφερόμενες, η πρώτη κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου και η
δεύτερη κατά ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) εξ αδιαιρέτου, ενώ επιγενομένως
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η από 16.4.2002 μυστική διαθήκη του ….. του ….. και της ….., η
οποία έχει δημοσιευθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο ….. την ….. με αριθμό ….. οι άνω
εμφανισθείσες διορθώνουν την υπ' αριθ. ….. πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της
συμβολαιογράφου Αθηνών ….. του ….., κατά το περιεχόμενο και τους όρους της άνω
αναφερόμενης

διαθήκης,

δηλ.

με

μοναδική

κληρονόμο

τη

δεύτερη

των

άνω

αναφερομένων, θυγατέρα του κληρονομούμενου, κατά ποσοστό 100% επί όλων των
κληρονομιαίων ακινήτων και συγκεκριμένα στα ακίνητα, που περιγράφονται στη συνέχεια:
…..
ά’
) ο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου …..
πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Δημάρχου…...
 ο υπ' αριθμόν …..πιστοποιητικό της γραμματέως του Πρωτοδικείου ….., από το οποίο
προκύπτει ότι

δημοσιεύθηκε διαθήκη, της οποίας διαθέτης φέρεται ότι είναι ο

κληρονομούμενος στο παρόν, …... Οι εμφανισθείσες, με τις ιδιότητες με τις οποίες
παρίστανται στο παρόν,

μου επέδειξαν επικυρωμένο αντίγραφο του υπ' αριθμόν 3544/Θ-

137/2003/2009 πιστοποιητικού, που εκδόθηκε από τη ΔΟΥ ….., σύμφωνα με τον Ν. …..,
όπως τροποποιημένος ισχύει, από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. …..
Ανακλητική- Τροποποιητική Δήλωση Φόρου Κληρονομίας, με την οποία δηλώθηκε η
κληρονομιά του ….. του ….. και της ….. και το οποίο πιστοποιητικό θα αποσταλεί στο
Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή αυτής της πράξης.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή.
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