Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:39/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:266/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 27η του µήνα
Noεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.33562/
22.11.2013 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.39-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για ορισµό συµβολαιογράφου για
σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης απευθείας εξαγοράς ακινήτου, που
βρίσκεται στη θέση Επίσκοπος της Τ/Κ Αλεξάνδρου, σύµφωνα µε την
αρ.219/13 απόφαση ∆.Σ.
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
H Εισηγήτρια αναφέρει:
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου, η αριθ’ 219/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την οποία αποφασίσθηκε η
απευθείας εξαγορά ακινήτου συνολικού εµβαδού 38,05 τ.µ ,προκειµένου να
εξασφαλίσει ο ∆ήµος οδική πρόσβαση στο αντλιοστάσιο.
Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας οι Θεράπος Χρύσανθος, Θεράπου Κωνσταντίνα,
Θεράπος ∆ηµήτριος,Θεράπος Σπυρίδων,Θεράπος Ανδρέας και Θεράπος Βσίλειος .
Επίσης µε την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίσθηκε ο ορισµός του ∆ηµοτικού
Συµβούλου Πραξιτέλη Σούνδια ο οποίος µαζί µε τον Πρόεδρο της Τ.Κ Αλεξάνδρου
θα συµπεριληφθούν στα µέλη της επιτροπής,η συγκρότηση της οποίας γίνεται
σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 186 του Κ.∆.Κ
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.Αλκµήνη Τσολάκη , ως αρµόδιο
συµβολαιογράφο προς σύνταξη της παραπάνω πράξης.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούµαι, ότι πρέπει να ανατεθεί η χορήγηση ορισµού
συµβολαιογράφου προς σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης απευθείας
εξαγοράς του ∆ήµου Λευκάδας του ακινήτου του που βρίσκεται στην θέση
Επίσκοπος της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου που παρεµβάλλεται µεταξύ του
αντλιοστασίου και του ∆ηµοτικού ∆ρόµου, συνολικού εµβαδού 38,05 τ.µ,
προκειµένου να αποκτήσει ο ∆ήµος οδική πρόσβαση στο αντλιοστάσιο.
Φερόµενοι , ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι
οι Θεράπος Χρύσανθος,Θεράπου
Κωνσταντίνα, Θεράπος ∆ηµήτριος, Θεράπος Σπυρίδων, Θεράπος Ανδρέας,και
Θεράπος Βασίλειος
στον προτεινόµενο συµβολαιογράφο απο την Κα
Βλασσοπούλου, κα.Τσολάκη Αλκµήνη ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει, σχετικά
µε τον ορισµό συµβολαιογράφου,. σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

.Ορίζει ως συµβολαιογράφο προς σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης
απευθείας εξαγοράς του ∆ήµου Λευκάδας, του ακινήτου του που βρίσκεται στην
θέση Επίσκοπος της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου, που παρεµβάλλεται µεταξύ
του αντλιοστασίου και του ∆ηµοτικού ∆ρόµου, συνολικού εµβαδού 38,05 τ.µ,
προκειµένου να αποκτήσει ο ∆ήµος οδική πρόσβαση στο αντλιοστάσιο, την
συµβολαιογράφο Τσολάκη Αλκµήνη.
.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 266/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

