Λύση Συμφώνου Συμβίωσης

Ο κύριος Ιωάννης Βασιλείου και η κυρία Αλεξάνδρα Καραλή είναι δημότες Αλίμου, έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν οικογενειακή μερίδα στο δήμο Αλίμου.
Ακολούθως περιγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο υπάλληλος του
Δημοτολογίου Αλίμου για να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που προκύπτουν στο
δημοτολόγιο μετά τη λύση του συμφώνου τους.
Ανοίγουμε το υποσύστημα του δημοτολογίου επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

Στο μενού αριστερά επιλέγουμε "Δημοτολόγιο/ Εκκρεμότητες" και εμφανίζεται η φόρμα
αναζήτησης στην οποία στο πεδίο "Κατάσταση" επιλέγουμε "Σε εκκρεμότητα" για να δούμε
συνολικά τις τρέχουσες εκκρεμότητες όπως φαίνεται στην εικόνα.

Παρατηρούμε ότι οι δύο πρώτες εκκρεμότητες αφορούν τους εν λόγω συμβιούντες.
Επιλέγουμε τη δεύτερη εγγραφή της κας Καραλή Αλεξάνδρας και μεταφερόμαστε στα
στοιχεία εκκρεμότητας που την αφορούν. Κατόπιν, δίπλα από το πεδίο "Εγγραφή
προορισμού" πατάμε το εικονίδιο
κας Καραλή.

για να ανοίξουμε την εγγραφή δημοτολογίου της
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Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό, ότι τόσο το Σύμφωνο Συμβίωσης όσο και η
Λύση/Ακύρωσή του γίνονται πάντα από το μέλος συμβιούντα της μερίδας και όχι από το
αρχικό μέλος.
Στην φόρμα εγγραφής που εμφανίζεται, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα. Με τη
λύση του συμφώνου συμβίωσης, το δεύτερο μέλος της κοινής μερίδας πρέπει να
μεταφερθεί σε νέα μερίδα εντός του Δήμου. Πατάμε το εικονίδιο "Μεταφορά".

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε στον τύπο γεγονότος "Αλλαγή Μερίδας Λόγω
Λύσης Συμφώνου Συμβίωσης", επιλέγουμε την σχετική εκκρεμότητα και πατάμε
"Επιβεβαίωση".

Εμφανίζεται ο οδηγός με τα βήματα για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Στο βήμα 1 "Στοιχεία Δημότη" πατάμε "Επόμενο".
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Στο βήμα 2 "Στοιχεία Μεταφοράς" βλέπουμε τον αριθμό της νέας μερίδας και στο πεδίο
"Ιδιότητα Μέλους" επιλέγουμε "Αρχικό μέλος μερίδας". Συμπληρώνουμε επίσης τον
αριθμό, το όργανο και την ημερομηνία απόφασης και πατάμε

.

Παρατηρούμε πως το πεδίο "Αιτία διαγραφής" είχε αυτόματα συμπληρωθεί με την επιλογή
"Λύση Συμφώνου Συμβίωσης".
Στο βήμα 3 "Επιλογή Δημοτών" επιλέγουμε την εγγραφή της κυρίας Καραλή και πατάμε
.

Στο βήμα 4 "Εξειδικευμένα Στοιχεία" επιλέγουμε στο πεδίο "Μέλος" τον αριθμό 1 και
βλέπουμε ότι στα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία, έχουν συμπληρωθεί αυτόματα ο "Τύπος
Γεγονότος" , το "Είδος Εγγραφής", η "Ιδιότητα Μέλους" και η "Αιτία Διαγραφής". Πατάμε
.
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Με την επιτυχή αποθήκευση της νέας μερίδας, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. Πλέον δεν
υπάρχει εκκρεμότητα στη νέα μερίδα.

Επίσης, έχει διεκπεραιωθεί και η εκκρεμότητα λύσης συμφώνου συμβίωσης και στην
προηγούμενη μερίδα 27241/2.
Ανοίγουμε την υποκαρτέλα Σ.Σ. της εγγραφής 27241/1 (αρχικό μέλος). Διαπιστώνουμε ότι
με την κίνηση μεταφοράς του δεύτερου μέλους λόγω λύσης συμφώνου συμβίωσης έχει
ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί αυτόματα η λύση Σ.Σ.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διεκπεραιωθεί η εκκρεμότητα της λύσης και στο
αρχικό μέλος (27241/1), πηγαίνουμε στην καρτέλα Εκκρεμότητες και πατάμε το

.

Τελευταία Ενημέρωση: 7/7/2017

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε "Επιβεβαίωση".

Λαμβάνουμε το μήνυμα της επιτυχούς αποθήκευσης.

Η διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί και οι εκκρεμότητες έχουν διεκπεραιωθεί. Οι δύο
πρώην συμβιούντες βρίσκονται σε διαφορετικές μερίδες, ο καθένας ως αρχικό μέλος στη
μερίδα του, ενώ η κα Καραλή εμφανίζεται και ως διαγραμμένη λόγω λύσης συμφώνου
συμβίωσης στη μερίδα του κου Βασιλείου.
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