ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 547/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 23751/18-12-2020 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.
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε ορισµό συµβολαιογράφου για σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης
αποδοχής δωρεάς οχηµάτων προς το ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στον ορισµό συµβολαιογράφου για σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης αποδοχής δωρεάς οχηµάτων προς το
∆ήµο Λευκάδας.





Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στον ορισµό συµβολαιογράφου για σύνταξη συµβολαιογραφικής
πράξης αποδοχής δωρεάς οχηµάτων προς το ∆ήµο Λευκάδας.»
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α'87), όπως ισχύει.
-Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Λευκάδας, ΦΕΚ Β’/732/2012 και 1130/10-4-2012
-Την αριθµ. 17738/2019 Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας µε θέµα «Ορισµός Αντιδηµάρχων-Αναπλήρωση
∆ηµάρχου», όπως ισχύει.
Το αριθµ. 15300/3-9-2020 έγγραφο του εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.»
σχετικά µε τη δωρεά δύο µεταχειρισµένων επαγγελµατικών οχηµάτων στο ∆ήµο Λευκάδας
-Την αριθµ. 375/29-9-2020 Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής δωρεάς δύο µεταχειρισµένων επαγγελµατικών
οχηµάτων από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.»
-Την αριθµ. 432/3-11-2020 Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε τροποποίηση των αδειών χρήσης των οχηµάτων
-Το από 18-12-2020 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Αρβανίτη Σπυρίδωνος
-Την ανάγκη ορισµού συµβολαιογράφου για τη σύνταξη της απαιτούµενης συµβολαιογραφικής πράξης
Συνοπτικά δε ενηµερώνουµε:
Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.» µε το αριθµ. 15300/3-9-2020 έγγραφο του
εκπροσώπου της µας γνωστοποιεί την πρόθεσή της να δωρίσει στο ∆ήµο Λευκάδας και συγκεκριµένα στο
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και στην Κοινωνική Υπηρεσία, δύο µεταχειρισµένα επαγγελµατικά αυτοκίνητα
µάρκας FIAT DOBLO µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, διαβιβάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία
των οχηµάτων.
Με την αριθµ. 375/29-9-2020 Απόφαση Ο.Ε. έγινε η αποδοχή της δωρεάς από το ∆ήµο Λευκάδας ενώ µε την
αριθµ. 432/2020 όµοια τροποποιήθηκαν οι άδειες χρήσης των οχηµάτων.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης απαιτείται να συνταχθεί συµβολαιογραφική πράξη. Ο
επιτετραµµένος στα Κρατικά Συµβόλαια συµβολαιογράφος κος Σπυρίδων Αρβανίτης, ο οποίος είναι και κατά
χρονολογική σειρά εγγραφής ως µέλος ο πρώτος στο Σύλλογο Συµβολαιογράφων Περιφέρειας Νοµού Λευκάδας,
προτείνει µε το από 18-12-2020 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τον ορισµό του ιδίου ως ο συµβολαιογράφος
που θα συντάξει την απαιτούµενη συµβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω δωρεά.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαστε,
Να ανατεθεί η σύνταξη της απαιτούµενης συµβολαιογραφικής πράξης για τη δωρεά των δύο οχηµάτων προς το
∆ήµο Λευκάδας , όπως αυτά περιγράφονται στις αριθµ. 375/29-9-2020 και 432/2020 Αποφάσεις Ο.Ε., στον
συµβολαιογράφο Λευκάδας Σπυρίδωνα Αρβανίτη, κάτοικο Λευκάδας.»
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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάθεση της σύνταξης της απαιτούµενης συµβολαιογραφικής πράξης για τη δωρεά των δύο οχηµάτων
προς το ∆ήµο Λευκάδας , όπως αυτά περιγράφονται στις αριθµ. 375/29-9-2020 και 432/2020 αποφάσεις Ο.Ε.,
στον συµβολαιογράφο Λευκάδας Σπυρίδωνα Αρβανίτη, κάτοικο Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 547/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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