Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:85/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 6430/16.3.2012
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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,για ορισμό συμβολαιογράφου, για
απευθείας εξαγορά ακινήτου στη Καρυά Λευκάδας, για διαπλάτυνση δρόμου
εντός του οικισμού.
Εισηγ: κ.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου το αριθ’297/12/3/2012 υπηρεσιακό σημείωμα της
Τοπικής Κοινότητας Kαρυάς , το οποίο απευθύνεται προς τη Δημοτική Ενότητα
Λευκάδας και στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών .Στο ως άνω
αναφέρονται επί λέξει τα εξής : « Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό Επιτροπής για τον
καθορισμό του τιμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Κακλαμάνη Ζώη του Τριαντάφυλλου
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής καθορίζεται η τιμή του ακινήτου, στο ποσόν
των 3.034,11 ευρώ.
Συνεπώς αφού προηγήθηκε όλη η προδικασία που απαιτείται για την απευθείας
εξαγορά του ακινήτου θα πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία της
συμβολαιογραφικής πράξης της μεταβίβασης του ακινήτου.

Η επιτετραμμένη στα Κρατικά συμβόλαια, συμβολαιογράφος Κα Βλασσοπούλου ,η
οποία είναι και κατά χρονολογική σειρά εγγραφής ως μέλος η πρώτη στο Σύλλογο
Συμβολαιογράφων περιφέρειας Νομού Λευκάδας, εισηγείται να ορισθούν προς
σύνταξη του ως άνω συμβολαίου ο Σπυρίδων Αρβανίτης ή Χαρίκλεια Γράψα.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να ανατεθεί σε συμβολαιογράφο η
σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, απευθείας εξαγοράς του ακινήτου που
βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Καρυάς του Δήμου Λευκάδας , μεταξύ των δύο ως
άνω προτεινομένων ο Σπυρίδων Αρβανίτης η η Χαρίκλεια Γράψα ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
με τον ορισμό συμβολαιογράφου και προτείνει τον κ.Αρβανίτη Σπυρίδωνα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Να ανατεθεί στο συμβολαιογράφο Λευκάδας κο.Αρβανίτη Σπυρίδωνα, η σύνταξη της
συμβολαιογραφικής πράξης , απευθείας εξαγοράς του ακινήτου που βρίσκεται στη
Τοπική Κοινότητα Καρυάς, του Δήμου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 84/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

