ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 357/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15880/11-9-20
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 179/2020 απόφασής της,
σχετικά µε την σύνταξη αποδοχής κληρονοµιάς Παναγή Κοµηνού.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του ∆ήµου, κα Μαυρέτα
Καρύδη, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότησή της επί του θέµατος, η οποία έχει ως
εξής:
«Έλαβα µε ηλεκτρονική αλληλογραφία των ∆ικηγόρων Αθηνών ∆ηµητρίου Πολάλη Βασιλικής Ζαµπέλη
κλπ. οι οποίοι είχαν ορισθεί από τον ΟΕ για να αποδεχθούν την κληρονοµία του Παναγή Κοµηνού ενώπιον της
Συµβολαιογράφου Αθηνών κας Λεοντιάδου, το µήνυµα ότι στο πληρεξούσιο το οποίο θα συντάξει ο Νικόλαος
Κερχουλάς και θα υπογράψει ο ∆ήµαρχος Λευκάδας ώστε να µπορούν να παρίστανται ενώπιον της ως άνω
Συµβολαιογράφου θα πρέπει να συµπληρωθεί επιπλέον, η απόφαση της ΟΕ µε αριθ΄179/2020 ως εξής:
«Να χορηγηθεί εντολή στους ∆ικηγόρους όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθ’179/2020 απόφαση της ΟΕ,
να καταθέτουν και να υπογράφουν για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας αιτήσεις προδήλου σφάλµατος ενώπιον
του Κτηµατολογίου Πειραιώς και να εκπροσωπούν το ∆ήµο Λευκάδας σε αυτό. Eπιπλέον για κάθε αίτηση ή
υπόθεση που απαιτείται για την καταχώρηση της αποδοχής κληρονοµίας.»
Κατά τα λοιπά ισχύει όπως υφίσταται η αριθ’179/2020 απόφαση της ΟΕ
Επειδή δέον όπως ο ∆ήµος Λευκάδας εξασφαλίσει τα συµφέροντα του
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούµαι προς την ΟΕ να αποφασίσει την συµπλήρωση της αρ. 179/2020 απόφασής της, ώστε ο
συµβολαιογράφος Νικόλαος Κερχουλάς να συντάξει πληρεξούσιο το οποίο θα υπογράφει ο ∆ήµαρχος Λευκάδας
Χαράλαµπος Καλός και θα συµπεριλαµβάνει τα εξής:

1

«Να χορηγηθεί εντολή στους ∆ικηγόρους όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθ’179/2020 απόφαση της ΟΕ,
να καταθέτουν και να υπογράφουν για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας αιτήσεις προδήλου σφάλµατος ενώπιον
του Κτηµατολογίου Πειραιώς και να εκπροσωπούν το ∆ήµο Λευκάδας σε αυτό. Eπιπλέον για κάθε αίτηση ή
υπόθεση που απαιτείται για την καταχώρηση της αποδοχής κληρονοµίας.»
Κατά τα λοιπά ισχύει όπως υφίσταται η αριθ’179/2020 απόφαση της ΟΕ
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συµπλήρωση της αρ. 179/2020 απόφασής της, ώστε ο συµβολαιογράφος Νικόλαος Κερχουλάς να
συντάξει πληρεξούσιο το οποίο θα υπογράφει ο ∆ήµαρχος Λευκάδας Χαράλαµπος Καλός και θα συµπεριλαµβάνει
τα εξής:
«Χορηγεί εντολή στους ∆ικηγόρους όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθ’179/2020 απόφαση της ΟΕ, να
καταθέτουν και να υπογράφουν για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας αιτήσεις προδήλου σφάλµατος ενώπιον του
Κτηµατολογίου Πειραιώς και να εκπροσωπούν το ∆ήµο Λευκάδας σε αυτό.
Eπιπλέον για κάθε αίτηση ή υπόθεση που απαιτείται για την καταχώρηση της αποδοχής κληρονοµίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει όπως υφίσταται η αριθ’179/2020 απόφαση της Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 357/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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