ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 212/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η
του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24222/12.9.2014 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Βλάχος Κων/νος
8. Γκογκάκης Γρηγόριος
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε συµβολαιογράφο για σύνταξη πράξης άρσης κατάσχεσης
αυτοκινήτου ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 22-7-2006 κατασχετήρια έκθεση κινητών πραγµάτων
(αυτοκινήτων) ,ιδιοκτησίας του καθού και οφειλέτη Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την
επωνυµία <<∆ήµου Ελλοµένου >>,ύστερα απο επίσπευση του Γεράσιµου Σπανού του Ευστρατίου,
εργολάβου δηµοσίων έργων ,κατοίκου Αµούσας Πλαγιας Αιτωλ/νιας.
Η ως άνω κατασχετήρια έκθεση της δικαστικής Επιµελήτριας του Πρωτοδικείου Λευκάδας Ευδοκίας
Μασούρα, συντάχθηκε, δυνάµει
του υπ'αριθ'7/2006 πρώτου απογράφου εκτελεστού της
υπ'αριθ'6/2006 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λευκάδας .
Εκ της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης προκύπτει ότι το υπ'αριθ' κυκλοφορίας ΚΗΙ 2540 όχηµα για τις
ανάγκες του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου, κοινό µη ανατρεπόµενο κατασχέθηκε δυνάµει επίσπευσης
του ως άνω Γερασίµου Σπανού προς εξασφάλισης αυτού απαίτησης του κατά του πρώτου (πρώην
∆ήµου Ελλοµένου).
Επειδή ως άνω απαίτηση αυτού έχει ικανοποιηθεί , πλην οµως το ως άνω όχηµα στα βιβλία του
γραφείου συγκοινωνιών φέρεται ακόµη δεσµευµένο .
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Προς τούτο για να µπορεί ο ∆ήµος να το διακινεί πρέπει να άρει την ως άνω κατάσχεση. Η ως άνω
κατάσχεση είναι δυνατόν να αρθεί µε συµβολαιογραφική πράξη συναινούντος και του Γερασίµου
Σπανού ενώπιον συµβολαιογράφου
Η επιτετραµµένη στα Κρατικά συµβόλαια, συµβολαιογράφος 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 της ως άνω συµβολαιογραφικής πράξης
άρσης κατάσχεσης, ο συµβολαιογράφος Λευκάδας κ. Νικόλαος Κερχουλάς.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούµαι ότι πρέπει να ανατεθεί η χορήγηση ορισµού συµβολαιογράφου
προς σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης άρσης κατάσχεσης αυτοκινήτου του ∆ήµου Λευκάδας
,ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου, στην προτεινόµενη µετά απο εισήγηση της
Κας Βλασσοπούλου Ακριβούλας συµβολαιογράφου Λευκάδας, συµβολαιογράφο κο Νικόλαο
Κερχουλά., κάτοικο Λευκάδας.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και η δικηγόρος του ∆ήµου, ενηµέρωσε διεξοδικά τα µέλη
της Ο.Ε. για την ανωτέρω υπόθεση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Ορίζει, τον συµβολαιογράφο κ. Νικόλαο Κερχουλά, κάτοικο Λευκάδας, προς σύνταξη της
συµβολαιογραφικής πράξης άρσης κατάσχεσης αυτοκινήτου του ∆ήµου Λευκάδας , ως καθολικού
διαδόχου του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί το µέλος της Ο.Ε. κ. Κούρτης Γεώργιος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 212/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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