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ός άςAlfonso Marra
ΑΡΙΘΜΟΣ…………
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στην……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι 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 …...
1

Επειδή οι άνω εμφανισθείσες ομιλούν την ιταλική γλώσσα και όχι την ελληνική, προσελήφθη ως
διερμηνέας, κατά το άρθρο 10 του Νόμου 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), όπως τροποποιημένος ισχύει, για τη μετάφραση των δηλώσεων τους από την ιταλική γλώσσα στην ελληνική
και

αντιστρόφως,

τη

μετάφραση

του

περιεχομένου της πράξεως αυτής από την ελληνική στην ιταλική γλώσσα, καθώς και όλων γενικά
των διαμειβόμενων κατά τη σύνταξη της παρούσης πράξεως, ο Δικηγόρος της Νάπολης της Ιταλίας
Alfonso Marra, επάγγελμα Δικηγόρος και ειδικός εμπειρογνώμων και εμπειρογνώμων σε θέματα
ποινικού δικαίου σαν Διερμηνέας κι ορκωτός Μεταφραστής για την ελληνική, γερμανική, αγγλική
γλώσσα στο Δικαστήριο της Νάπολης της Ιταλίας, που γεννήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας στις 2903-1981 και

κατοικεί

στη Νάπολη της Ιταλίας,

Διαβατηρίου

οδός E. Nicolardi 52 κάτοχος

του

υπ'αριθμόν

….. που εκδόθηκε την ….. από QUESTURA DI NAPOLI, και λήγει την ….. , τον οποίο ρώτησα
σε ποιον όρκο θέλει να ορκισθεί, θρησκευτικό ή πολιτικό και αφού μου απάντησε ότι θα ορκισθεί
με χριστιανικό όρκο, με υπόδειξη μου, έβαλε το δεξί χέρι τ

πάνω στο Ευαγγέλιο και έδωσε

για την εκτέλεση των καθηκόντων τ.... τον εξής όρκο: "Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω
ευσυνείδητα όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω
τίποτα", ή με πολιτικό όρκο, έδωσε για την εκτέλεση των καθηκόντων τ.... τον εξής όρκο: «Δηλώνω
στην τιμή και στη συνείδηση μου πως θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να
προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε».
Οι άνω εμφανισθείσες ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι διορίζουν
ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό τους την ….. του ….., δικηγόρο ….., κάτοικο …..,
….., προς την οποία χορηγούν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να
ενεργήσει για λογαριασμό τους τα ακόλουθα:
Επειδή για το θάνατο του συζύγου της πρώτης και πατέρα της δεύτερης ….. του Αιμιλίου και της
….., κατοίκου εν ζωή ….., , ο οποίος απεβίωσε στην ….. στις ….. και η κληρονομιά του δηλώθηκε
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ως εξ αδιαθέτου, διορθώνεται η αποδοχή κληρονομιάς εξ αδιαθέτου η οποία
πραγματοποιηθηκε με την υπ' αριθμόν ….. πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών ….. του ….., η οποία μεταγράφτηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ….. στον τόμο ….. με αριθμό ….. και με την οποία έγινε η σχετική δήλωση των
κληρονομιαίων ακινήτων στο Κτηματολόγιο του Δήμου ….. με κληρονόμους τις εντολείς, η πρώτη
κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) εξ αδιαιρέτου και η δεύτερη κατά ποσοστό τριών τετάρτων (3/4)
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εξ αδιαιρέτου, ενώ επιγενομένως διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η από ….. μυστική διαθήκη του …..και
της ….., η οποία έχει δημοσιευθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο ….. την 23/9/2008 με αριθμό
…...Οι άνω εμφανισθείσες δίδουν την εντολή στην άνω εντολοδόχο να διεξάγει οποιεσδήποτε
ενέργειες κρίνονται απαραίτητες στο Κτηματολόγιο ….., κατά το περιεχόμενο και τους όρους της
άνω διαθήκης, με μοναδική κληρονόμο τη δεύτερη των άνω εντολέων θυγατέρα του
κληρονομουμένου κατά ποσοστό 100% επί όλων των κληρονομιαίων ακινήτων, δηλαδή:
…..
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Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το πληρεξούσιο αυτό, σε
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φύλλα,

