Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:19/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:168/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 6η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.20179/06.07.2011 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτα (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής κ.Σταµατέλου, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.19-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για επικύρωση του ορισµού των
εκτελεστών της διαθήκης του Ιωάννη Κανδηλιώτη σύµφωνα µε την αρ.19/11
απόφαση της Τ/Κ Καλάµου.
Εισηγητής: κα Καρύδη Μαυρέτα
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι,
Περιήλθε στην υπηρεσία µου απόσπασµα από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2011
συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου µε την παρ’αυτής αριθ’19/2011
απόφαση της.
Η ως άνω απόφαση αναφέρει ότι ο ∆ηµήτριος Κανδηλιώτης του Ιωάννη κάτοικος
όσο ζούσε Αθηνών , ο οποίος απεβίωσε στην Αθήνα στις 17/3/2004 µε την από 9-92003 διαθήκη του αφήνει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του στην εκκλησία
που θα ανεγερθεί σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του οικισµού Καλάµου εκτάσεως
4597 τ.µ και ανήκει στον ίδιο τον αποβιώσαντα. Επίσης διορίζει µε την διαθήκη του
αυτή ως εκτελεστές τριµελή επιτροπή η οποία θα αποτελείται α) από τον εκάστοτε
πρόεδρο Κοινότητας Καλάµου β) τον πλειοψηφούντα Σύµβουλο της αντιπολίτευσης
και γ) από τρίτο πρόσωπο Καλαµισάνο που θα υποδεικύει ο εκάστοτε πρόεδρος της
Επισκοπής.
Ακολούθως το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου προέτεινε να ορισθεί
τριµελής Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Φώτιο Σώλο Αντιδήµαρχο

Καλάµου Καστού β) τον Ιωάννη Κανδηλιώτη του Ηρακλή, πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καλάµου και γ) Θωµά Μαρούλη , σύµβουλο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Καλάµου, και κάλεσε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου να εκφέρει
γνώµη το οποίο µετά από διαλογική συζήτηση αφου ελήφθη υπόψη η εισήγηση του
Αντιδηµάρχου, αποφάσισε οµόφωνα να προτείνει για τριµελή επιτοπή τους 1) Φώτιο
Σώλο Αντιδήµαρχο Καλάµου –Καστού ,2) Ιωάννη Κανδηλιώτη του Ηρακλή, πρόεδρο
∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου και 3)Θωµά Μαρούλη ,σύµβουλο ∆ηµοτικής
Κοινότητας.
Προς τούτο καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να επικυρώσει
την πιο πάνω γνωµοδότηση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου
Καστού .
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να εγκρίνει µε απόφαση της τον ορισµό των ως άνω εκτελεστών της διαθήκης
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 .
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.ε του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
και εγκρίνει στο σύνολό της την αριθµ.19/2011 απόφαση του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας του Καλάµου για τον ορισµό της τριµελής επιτροπής των
εκτελεστών της διαθήκης του ∆ηµητρίου Κανδηλιώτη οι οποίοι είναι:1) ο Φώτιος
Σώλος Αντιδήµαρχος Καλάµου Καστού,2) Ιωάννης Κανδηλιώτης του Ηρακλή
Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου και 3)Θωµά Μαρούλη σύµβουλο
∆ηµ.Κοινότητας Καλάµου Καστού. Και ταυτοχρόνως χορηγείται εντολή στη ∆ικηγόρο
του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί ενώπιον του αρµοδίου
καθύλιν δικαστηρίου µε αίτησή της για την όρκιση και την αποδοχή των εκτελεστών
της διαθήκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:168 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

