Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:5/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφ:28/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 2 του
μήνα Mαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.4806/25.2.2011
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 επτά (7) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Ζουριδάκης Ευτύχιος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Νικόλαος Πεντεσπίτης
5]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
6]Ανδρέας Αραβανής
7] Νικόλαος Μπραντζουκάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος
2.Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 2ο : εντός της Η.Δ. της αριθ.5-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό Συμβολαιογράφου
για συμπληρωματική αποδοχή κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας, της
κληρονομιάς που κατέλιπε ο Σπυρίδων Φίλιππας, σύμφωνα με τα αρ.208/2007
πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας».
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Αραβανής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της Η.Δ. διάβασε την εισήγηση της
Δικηγόρου του Δήμου:
« Σύμφωνα με την αριθ’9671/2006 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας του
συμβολαιογράφου Λευκάδας Σπύρου Αρβανίτη περιήλθε στο Δήμο Λευκάδας η
κληρονομία που κατέλιπε ο Σπυρίδων Φίλιππας του Ερωτόκριτου, κάτοικος εν ζωή
Καβάλας .
Κατόπιν επικοινωνίας με την γενική Διεύθυνση Δημόσιας περιουσίας και εθνικών
κληροδοτημάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μας παρότρυναν ότι πρέπει
να συμπληρωθεί η ως άνω συμβολαιογραφική πράξη ,για να έχει ισχύ η τελευταία
διάταξη της διαθήκης του ως άνω διαθέτη , με τα παρακάτω :
<<Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέλιπε ο διαθέτης θα διατίθενται υπέρ της τοπικής
Κοινότητας του Αγίου Νικήτα και για τους σκοπούς που όρισε ο διαθέτης.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, να δοθεί
άμεσα εντολή στο Συμβολαιογράφο που συνέταξε την αρχική πράξη αποδοχής
κληρονομίας, κο Σπύρο Αρβανίτη η σε οποιοδήποτε ήθελε αναπληρωθεί αυτός να
συντάξει συμπληρωματική πράξη αποδοχής κληρονομίας».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει, να δοθεί άμεσα
εντολή στο Συμβολαιογράφο που συνέταξε την αρχική πράξη αποδοχής
κληρονομίας, κο Σπύρο Αρβανίτη να συντάξει συμπληρωματική πράξη αποδοχής
κληρονομίας.
Κατόπιν εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του Προέδρου
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
να δοθεί άμεσα εντολή στο Συμβολαιογράφο που συνέταξε την αρχική πράξη
αποδοχής κληρονομίας, κο Σπύρο Αρβανίτη να συντάξει συμπληρωματική πράξη
αποδοχής της κληρονομιάς που κατέλιπε ο Σπυρίδων Φίλιππας, σύμφωνα με τα
αρ.208/2007 πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας.
.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:28/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

