Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:10/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:64/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 12 του
μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.8300/8.4.2011
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 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)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
10ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.10-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό συμβολαιογράφου για σύνταξη
συμβολαίου αγοράς ακινήτου του Δήμου Λευκάδας για την εγκατάσταση
αντλιοστασίου στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου.
Εισηγητής :κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Πρόεδρος κ. Ελευθέριος Αραβανής παίρνοντας το λόγο διάβασε στην Επιτροπή
την εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου:
« Βάσει του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης της αριθ’107/2011
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας ελήφθη απόφαση για
την απευθείας αγορά ακινήτου για αντλιοστάσιο δικτύου αποχέτευσης (ως μοναδικό
κατάλληλο) στη δημοτική Ενότητα Ελλομένου.
Το ως άνω ακίνητο βρίσκεται στον οικισμό Μεγ.Αυλακίου Τοπικής Κοινότητας
Νεοχωρίου στην Δημοτική Ενότητα Ελλομένου του Δήμου μας,
στο Ο.Τ
33 του Ρ.Σ Νυδρίου Μεγ.Αυλακίου, έκτασης 1024,00 τ.μ ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου
Μπαριάμη του Ευαγγέλου έναντι του ποσού των τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων
ευρώ (315.000,00€ ).

Κατ’ ακολουθίαν κρίνω ότι είναι σκόπιμον να δοθεί εντολή σύμφωνα και με το
άρθρο 72 παρ.η του 3852/2010 σε συμβολαιογράφο προς υλοποίηση της ανωτέρω
107/2011 απόφασης μεταβίβασης ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Ελλομένου .
Σύμφωνα με το Ν. 2630/2000 ,άρθρο 114 παρ.1,2, ορίζεται ο αρχαιότερος
συμβολαιογράφος του οικείου Συλλόγου, εν τω προκειμένω
ο αρχαιότερος
συμβολαιογράφος του οικείου Συλλόγου είναι η κα. Βλασσοπούλου Ακριβή».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει:
Nα οριστεί συμβολαιογράφος για τη σύμπραξη και σύνταξη συμβολαίου αγοράς του
εν λόγω ακινήτου, σύμφωνα με το Ν.2630/2000, άρθρο 114, παρ.1,2 εν τω
προκειμένω
ο αρχαιότερος συμβολαιογράφος του οικείου Συλλόγου η κα.
Βλασσοπούλου Ακριβή.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
και ορίζει συμβολαιογράφο σύμφωνα με το Ν.2630/2000, άρθρο 114, παρ.1,2 εν τω
προκειμένω
ο αρχαιότερος συμβολαιογράφος του οικείου Συλλόγου η κα.
Βλασσοπούλου Ακριβή, για τη σύμπραξη και σύνταξη συμβολαίου αγοράς του εν
λόγω ακινήτου, που βρίσκεται στον οικισμό Μεγ.Αυλακίου Τοπικής Κοινότητας
Νεοχωρίου στην Δημοτική Ενότητα Ελλομένου του Δήμου μας, στο Ο.Τ33 του Ρ.Σ
Νυδρίου Μεγ.Αυλακίου, έκτασης 1024,00 τ.μ ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Μπαριάμη του
Ευαγγέλου έναντι του ποσού των τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ
(315.000,00€ ).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:64/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

