Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:5/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:57/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 1η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 4532/24.2.2012
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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.5-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αποδοχή δωρεάς
ιδιοκτησιών στη κοινότητα Βουρνικά, για χρήση νέου νεκροταφείου και
ορισμός συμβολαιογράφου.
Εισηγητ:κα. Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου το αριθ’55/18/1/2012 υπηρεσιακό σημείωμα της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων το οποίο στρέφεται και προς το δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής : <<Τα
νεκροταφεία στις ενορίες της τοπικής Κοινότητας Βουρνικά έχουν καλυφθεί πλήρως
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χωρητικότητα για άλλον ενταφιασμό.
Δύο χωριανοί ο Αρματάς Ευστάθιος του Ιωάννη, και ο Αριστείδης Φουρλάνος του
Γεωργίου, 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 Κοινότητα Βουρνικά από το Δήμο Λευκάδας για χρήση του
νέου Κοιμητηρίου που τόσο έχει ανάγκη η κοινότητα Βουρνικά.>>
Κατ’ακολουθίαν των ως άνω, η οικονομική επιτροπή η αρμοδία προς τούτο
πρέπει να αποφασίσει για τον ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη
συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς
και μεταγραφής αυτού στο κατά τόπο
Υποθηκοφυλακείο ,ήτοι της έδρας του ακινήτου.
Σύμφωνα με 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, εισηγείται να
ορισθεί προς σύνταξη του ως άνω συμβολαίου η Ιωάννα Κοκμοτού, ή η Ειρήνη
Ανθη -Λάζαρη.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να ανατεθεί η χορήγηση ορισμού
συμβολαιογράφου προς σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς του
ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Βουρνικά της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων
του Δήμου Λευκάδας , μεταξύ των δύο ως άνω προτεινομένων η Ιωάννα Κοκμοτού ή
η Ειρήνη Ανθη -Λάζαρη ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς
και την ανάθεση της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς στην
συμβολαιογράφο κα.Άνθη-Λάζαρη Ειρήνη.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Την αποδοχή της δωρεάς του ακινήτου στη θέση <<Παναγούλα>> δίπλα από τη
στέρνα, εκτάσεως 2.800 τ.μ στην Κοινότητα Βουρνικά για την κάλυψη του νέου
νεκροταφείου.
Και
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με οκτώ (8) ψήφους υπέρ και έναν (1) παρών, του κου.Μαργέλη Γεώργιου, γιατί
δεν συμφωνεί με τον τρόπο ορισμού της συμβολαιογράφου,
την ανάθεση της σύνταξης ,της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς του ακινήτου,
που βρίσκεται στη θέση Βουρνικά της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου
Λευκάδας , στην συμβολαιογράφο Λευκάδας κα. Άνθη-Λάζαρη Ειρήνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

