Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:21/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:140/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 17η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.19874/12.7.2013 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Πεντεσπίτης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νικ.
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.21-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για oρισμό συμβολαιογράφου για την
σύνταξη
συμβολαιογραφικής
πράξης
εξαγοράς
ακινήτου
στην
Τ.Κ.Μαραντοχωρίου.
Eισηγ:Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Eσηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθαν στην υπηρεσία μου, οι αριθ’ 280/2012 και 359/2012 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις οποίες
αποφασίσθηκε η απευθείας εξαγορά ακινήτου κατάλληλου για την εκπλήρωση
δημοτικού σκοπού που αφορά την τοπική Κοινότητα Μαραντοχωρίου.
Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας Χρυσαυγής συζύγου Αναστασίου Μεσσήνη το γένος
Γεωργίου Ρομποτή,το οποίο βρίσκεται στην θέση <<Κουρκούτας>>Τ.Κ
Μαραντοχωρίου , Δ.Ε Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας,σε εκτός σχεδίου περιοχή της
επαρχιακής οδού Λευκάδας-Βασιλικής ,που αναφέρεται ως μοναδικά κατάλληλο για
την εκπλήρωση του σκοπού της υδρευτικής γεώτρησης .
Κατ’ακολουθίαν των ως άνω η οικονομική επιτροπή η αρμοδία προς τούτο
πρέπει να αποφασίσει για τον ορισμό συμβολαιογράφου,προς σύνταξη
συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας.
Πρέπει να χορηγηθεί εντολή απο την επιτετραμμένη στα Κρατικά συμβόλαια,
συμβολαιογράφο Κα Βλασσοπούλου ,η οποία είναι και κατά χρονολογική σειρά

εγγραφής ως μέλος η πρώτη στο Σύλλογο Συμβολαιογράφων περιφέρειας Νομού
Λευκάδας, ώστε να εισηγηθεί τον συμβολαιογράφο .
Η ίδια ως άνω συμβολαιογράφος προτείνει την Κα Ειρήνη Ανθη -Λάζαρη ως
αρμοδία συμβολαιογράφο προς σύνταξη της παραπάνω πράξης.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να ανατεθεί η σύνταξη της
συμβολαιογραφικής πράξης απευθείας εξαγοράς του Δήμου Λευκάδας του ακινήτου
που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μαραντοχωρίου, της Δ.Ε Απολλωνιων στην
θέση<< Κουρκούτας>>, ιδιοκτησίας Χρυσαυγής Μεσσήνη
στην προτεινόμενη
συμβολαιογράφο απο την Κα Βλασσοπούλου, Κα Ειρήνη Ανθη-Λάζαρη ”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να ορίσει
συμβολαιογράφο για την παραπάνω υπόθεση,
σύμφωνα με την πρόταση της
επιτετραμμένης στα Κρατικά Συμβόλαια , κας.Βλασσοπούλου Ακριβής .
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποφασίζει

Ορίζει ως συμβολαιογράφο για την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης
απευθείας εξαγοράς του Δήμου Λευκάδας, του ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική
Κοινότητα Μαραντοχωρίου της Δ.Ε Απολλωνιων στην θέση<< Κουρκούτας>>
ιδιοκτησίας Χρυσαυγής Μεσσήνη, στην προτεινόμενη συμβολαιογράφο απο την κα
Βλασσοπούλου, κα Ειρήνη Ανθη-Λάζαρη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 140/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

