Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:15/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:119/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 1η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.15554/27.5.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σάντα- Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.15-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για ορισµό συµβολαιογράφου για αγορά
ακινήτου στη ∆/Κ Ελλοµένου ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Γαζή και ∆ηµητρίου Γαζή
στη θέση Μεγάλο Αυλάκι.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος ΑραβανήςΠρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή σχετικά µε το παραπάνω θέµα, ότι:
Σύµφωνα µε την 30/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας ,
αποφασίστηκε η µεταβίβαση ακινήτου ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Γαζή και ∆ηµητρίου
Γαζή που βρίσκεται στη θέση Μεγάλο Αυλάκι της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου του
∆ήµου Λευκάδας.
Ακολούθως συνήφθη συµβολαιογραφική πράξη σύµβασης αγοραπωλησίας του ως
άνω ακινήτου µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και των ιδιοκτητών Ευαγγελίας Γαζή και
∆ηµητρίου Γαζή, ενώπιον της συµβολαιογράφου Λευκάδας, Ακριβούλας
Βλασσοπούλου.
Η ως άνω πράξη έλαβε τον αρ.20430/2011 και καταχωρήθηκε νόµιµα στα βιβλία του
Κτηµατολογικού Γραφείου Καρυάς.
Σύµφωνα µε το Ν.2630/2000 αρθρο 114 παρ.1,2 ορίζεται ο συµβολαιογράφος
σύµφωνα µε πρόταση του οικείου Συλλόγου περί συµβολαιογράφων.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , προτείνει:

Να δοθεί εντολή στην ως άνω αρχαιότερη συµβολαιογράφο, όπως ορίζει ο
Ν.2630/2000 αρθρο 114 παρ.1,2.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
Να δοθεί εντολή στην ως άνω αρχαιότερη συµβολαιογράφο κα. Ακριβούλα
Βλασσοπούλου, όπως ορίζει ο Ν.2630/2000 αρθρο 114 παρ.1,2., για τη σύναψη της
σύµβασης αγοραπωλησίας του ως άνω ακινήτου µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και
των ιδιοκτητών Ευαγγελίας Γαζή και ∆ηµητρίου Γαζή,
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:119 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

