Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:6/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:31/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 9 του
μήνα Mαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.5671/25.2.2011
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Ζουριδάκης Ευτύχιος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Νικόλαος Πεντεσπίτης
5]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Γαβρίλης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αραβανής Ανδρέας
2.Mπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ εκτός της Η.Δ. της αριθ.6-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για προένταλμα πληρωμής για
παράσταση της Δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου
Λευκάδας ».
Εισηγητής:κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος
Δικηγόρου του Δήμου:

θέμα εκτός

της Η.Δ. διάβασε την εισήγηση της

«Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μου ,και των υπηρεσιών που παρέχω
στο Δήμο Λευκάδας ως νομικός σύμβουλος αυτού ,υποχρεώνομαι να παρίσταμαι
στα κτηματολογικά γραφεία του Νομού προς έρευνα και έλεγχο καθώς και αναζήτηση
κτηματολογικών διαγραμμάτων και φύλλων ως και συντεταγμένων εκ του
κτηματολογίου.
Αν και οι Δήμοι υπόκεινται όπως και το ευρύτερο Ελληνικό Δημόσιο σε
φορολογικές ατέλειες και απαλλαγές ,άρθρο 276 Κ.Δ., όμως παρά ταύτα τα
κτηματολογικά γραφεία δεν χορηγούν αποσπάσματα και άλλα διαγράμματα και
φύλλα ατελώς, αλλά με προηγούμενη χρηματική αποζημίωση επικαλούμενα το
γεγονός ότι δεν είναι έμμισθα υποθηκοφυλακεία.
Ως εκ τούτου με την κατάθεση της αίτησης είμαι υποχρεωμένη να αποδίδω ένα
πάγιο ποσόν για αντίγραφα φύλλων και διαγραμμάτων.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

Να παρασχεθεί η δυνατότητα προς την διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λευκάδας, για προένταλμα πληρωμής ενός ποσού ,ύψους 300,00€ ( ευρώ)
η όσο ήθελε αποφασίσει η ως άνω επιτροπή για διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών
,ώστε να δύναμαι να αντιμετωπίζω τα τρέχοντα έξοδα.
Ζητώ να τεθεί το ως άνω θέμα προ ημερησίας διατάξεως ως λόγος κατεπείγοντος».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να εγκριθεί
προένταλμα πληρωμής ,ύψους 1.000,00€ ώστε η δικηγόρος του Δήμου να
αντιμετωπίζει τα σχετικά με το Κτηματολογικό γραφείο έξοδα, καθώς η εξόφληση
των δαπανών αυτών δεν είναι δυνατή με την έκδοση τακτικού εντάλματος.
Κατόπιν εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του Προέδρου
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Και εγκρίνει προένταλμα πληρωμής , ύψους 1.000,00€(ευρώ), ώστε η δικηγόρος
του Δήμου κ. Καρύδη Μαυρέτα να αντιμετωπίζει τα σχετικά με το Κτηματολογικό
γραφείο έξοδα, που αφορούν στη παράστασή της εκεί, στα πλαίσια των υπηρεσιών
που παρέχει στο Δήμο Λευκάδας, καθώς η εξόφληση των δαπανών αυτών δεν είναι
δυνατή με την έκδοση τακτικού εντάλματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:31/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

