ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 25
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2155/27-1-2014 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
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευτύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Αραβανής Σπυρίδων
14. Σώλος Φώτιος
15. Μελάς Βασίλειος
16. ∆ρακονταειδής Κων/νος
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
23.
24
25.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. ΚαββαδάςΑθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 17ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε αποδοχή ή µη δωρεάς ακινήτων συνολικού εµβαδού 2.800
τ.µ. που βρίσκονται στη θέση Παναγούλα της Τοπικής Κοινότητας Βουρνικών.
Εισηγητές:1 Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
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2. Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου Λευκάδας
Εισηγείται ο κ. Ρόκκος Στυλιανός , Αντιδήµαρχος και εξηγεί ότι :
Τροποποιείται ο τίτλος του παραπάνω θέµατος σε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για
υπογραφή σύµβασης σχετικά µε την αποδοχή δωρεάς ακινήτων συνολικού εµβαδού 2.800 τ.µ.
που βρίσκονται στη θέση Παναγούλα της Τοπικής Κοινότητας Βουρνικών.
Στην συνεδρίαση βρίσκεται παρών και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουρνικών, κος
Ιωάννης Προκόπης, κατόπιν πρόσκλησης του.
Στην συνέχεια ο κ. Ρόκκος Στυλιανός , Αντιδήµαρχος, διαβάζει την εισήγηση:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου το αριθ' 55/18/1/2012 υπηρεσιακό σηµείωµα της
∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων το οποίο απευθύνεται και προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Λευκάδας δυνάµει του οποίου µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Τα νεκροταφεία στις ενορίες της Τοπικής Κοινότητας Βουρνικά έχουν καλυφθεί πλήρως µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει χωρητικότητα για άλλον ενταφιασµό. ∆ύο χωριανοί ο Αρµατάς
Ευστάθιος του Ιωάννη και ο Αριστείδης Φουρλάνος του Γεωργίου και η Βασιλική συζύγου
Αριστείδη Φουρλάνου παραχώρησαν τις ιδιοκτησίες τους στη θέση Παναγούλα δίπλα από τη
στέρνα,εκτάσεως 2.800 τ.µ στην Κοινότητα Βουρνικά για την κάλυψη του νέου νεκροταφείου.
Κατόπιν των ως άνω ο εκπρόσωπος της τοπικής Κοινότητας Βουρνικών Ιωάννης Προκόπης
εισηγείται την αποδοχή της δωρεάς των ανωτέρω ιδιοκτησιών τους στην Τοπική Κοινότητα
Βουρνικα απο το ∆ήµο Λευκάδας για χρήση του νέου Κοιµητηρίου που τόσο έχει ανάγκη η
τοπική Κοινότητα Βουρνικά
Τα ως άνω ακίνητα οι δωρητές Αρµατάς Ευστάθιος ως και η Βασιλική και ο Αριστείδης
Φουρλάνος τα κατέχουν στην αποκλειστική τους κυριότητα νοµή και κατοχή διανοία κυρίου µε
τίτλο την χρησικτησία .Ως εκ τούτου πρέπει να προηγηθούν πριν την υπογραφή του ανωτέρω
συµβολαίου δωρεάς και ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του αρµοδίου προς την σύνταξιν
Συµβολαιογράφου .
Τα έξοδα των ως άνω συµβολαιογραφικών πράξεων και της µεταγραφής θα βαρύνουν τον
∆ήµο Λευκάδας .
Επειδή έχει ληφθεί η αριθ' 57/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί αποδοχής
δωρεάς του ως άνω ακινήτου και έχει χορηγηθεί προς τούτο εντολή στη Συµβολαιογράφο
Λευκάδας Ειρήνη Ανθη να συντάξει την συµβολαιογραφική πράξη δωρεάς του ακινήτου πλην
όµως είναι απαραίτητη η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χορήγησης εντολής στον
∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Κώστα Αραβανή να υπογράψει την ως άνω συµβολαιογραφική πράξη
δωρεάς
Προς τούτο εισηγούµαι ,ώστε να ληφθεί απόφαση για την εξουσιοδότηση προς τον κ. Κώστα
Α. Αραβανή, ∆ήµαρχο Λευκάδας, να υπογράψει την συµβολαιογραφική πράξη δωρεάς των
ακινήτων συνολικού εµβαδού 2.800 τ.µ που βρίσκονται στη θέση Παναγούλα της Τοπικής
Κοινότητας Βουρνικά.
Επίσης να προσκληθεί και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βουρνικών κος
Ιωάννης Προκόπης ώστε να διαφωτίσει µε περισσότερες χρήσιµες πληροφορίες το ∆ηµοτικό
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Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας για τα ανωτέρω ακίνητα ,ιδιοκτησίας του Ευσταθίου Αρµατά
του Ιωάννη ως και Αριστείδη Φουρλάνου του Γεωργίου και Βασιλικής συζύγου Αριστείδη
Φουρλάνου”.
Ακολουθεί ψηφοφορία :
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 23, (22 δηµοτικοί σύµβουλοι και ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Βουρνικών κ. Ιωάννης Προκόπης).
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει

εξουσιοδοτεί

τον

∆ήµαρχο

Λευκάδας,

Κων/νο

Α.

Αραβανή,

να

υπογράψει

την

συµβολαιογραφική πράξη δωρεάς των ακινήτων συνολικού εµβαδού 2.800 τ.µ που βρίσκονται
στη θέση Παναγούλα της Τοπικής Κοινότητας Βουρνικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 25/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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