ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 378
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 3268114-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος –Πρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Βικέντιος Νικόλαος
9. ΣίδερηςΑντώνιος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Αραβανής Σπυρίδων
12. Σώλος Φώτιος
13. Βεργίνης Ξενοφών
14. Καββαδάς Αθανάσιος
15. Μελάς Βασίλης
16. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
17. ∆ρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
21. ΡοντογιάννηςΚων/νος
22. Βλάχος Σπυρίδων
23..Καρβούνης Σπυρίδων
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Σάντα-Μακρή Αικ
3. Πεντεσπίτης Νικ.
4. Ζουριδάκης Ευτύχ.
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Γιαννούτσος Πέτρος
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10.Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για την αποδοχή ή µη δωρεάς προς το ∆ήµο Λευκάδας, ακινήτου που βρίσκεται
στο Καλαµίτσι ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής:-1.Σούνδιας Πραξιτέλης -Αντιδήµαρχος
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2.Καρύδη Μαυρέτα-δικηγ.∆ήµου

Εισηγείται η κα.Καρύδη Μαυρέτα και διαβάζει την εισήγησή της.
“Περιήλθε

στην υπηρεσία µου

Μακρυγιώργου

η υπ'αριθ' 25184/18/08/2011 αίτηση του Θεµιστοκλή

µε το απο Απριλίου 2013 προσαρτώµενο

τοπογραφικό διάγραµµα

που

συνέταξαν οι Τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας ,η οποία απευθύνεται προς τον Κο
∆ήµαρχο του ∆ήµου Λευκάδας δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Επανερχόµενος στην 4137/4/4/2007 αίτησή µου

ως την αριθ'8128/6/7/2007 αίτηση της

Περδικάρη Μόσχως αδελφής µου ,σας γνωρίζω ότι είµαι συνιδιοκτήτης ενός ακινήτου µε την
αδελφή µου Μόσχω συζύγου Σπύρου Περδικάρη ενός γηπέδου στη θέση Πλάτανος
στοιχεία

Α-Β΄-Γ-ΨΩ-Λ1-Α όπως αυτό φαίνεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα

µε
που

συνέταξε ο τεχνολόγος µηχανικός Θωµάς Βουκελάτος και θεώρησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του
∆ήµου Λευκάδας που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισµού ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ του ∆ήµου
Λευκάδας και είναι άρτιο κατά κανόνα και µη οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις που διέπουν την δόµηση των γηπέδων των κειµένων εντός οικισµών
κάτω των 2000 κατοίκων.
Περαιτέρω κατά την υπευθυνη δήλωση του µηχανικού σύµφωνα µε το νόµο 651/77 για να
καταστεί οικοδοµήσιµο πρέπει να γίνει παραχώρηση στον οικείο ΟΤΑ εδαφικής έκτασης επι
του προσώπου µε το δηµοτικό µονοπάτι τόση ώστε απο τον άξονα του υφιστάµενου
µονοπατιού µέχρι το πρόσωπο του εναποµείναντος οικοπέδου να επιτυγχάνεται πλάτος δύο
µέτρων.
Το ως άνω γήπεδο έχει εµβαδόν 308,35 τ.µ .
Περαιτέρω το ποσοστό µου των 50% εξ αδιαιρέτου ,ως και το υπόλοιπο 50% εξ αδιαιρέτου της
αδελφής µου ,δηλώνουµε ότι το παραχωρούµε για πλήρη κυριότητα στο Κοινοτικό διαµέρισµα
Καλαµιτσίου του ∆ήµου Λευκάδας για να το χρησιµοποιήσει όπως θέλει .Το ως άνω ακίνητο
ανήκε στον αείµνηστο πατέρα µας ∆ηµοσθένη Μακρυγιώργο,και πιστεύουµε ότι θα το ήθελε και
αυτός να το αξιοποιήσει ο ∆ήµος Λευκάδας.
Επειδή για την ανωτέρω απόφαση δωρεάς ακινήτου αρµόδιο είναι το δηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Λευκάδας .
Προς τούτο εισηγούµαι να τεθεί το ως άνω θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο για να αποφανθεί
περί της αποδοχής η µη της δωρεάς του ως άνω ακινήτου προς το ∆ήµο Λευκάδας.

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:Να ευχαριστήσουµε τους διαθέτες, να το αποδεχτούµε και αν τα καταφέρουµε να
το προσαρτήσουµε στο οικόπεδο του ∆ηµοτικού Σχολείου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
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Την αποδοχή της δωρεάς του Θεµιστοκλή Μακρυγιώργου, προς το ∆ήµο Λευκάδας, ακινήτου
µε τα παραπάνω περιγραφόµενα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος που θεώρησαν οι
Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας ,που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισµού
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 378/13.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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