ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 39ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 464/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη 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), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 20963/20-11-2020 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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5 Μαργέλη Μαρία
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6
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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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Οµόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 13, 14, 11 και 12.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 1 θέµα της Η.∆.
ο
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 2 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 47/2020 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά µε εξουσιοδότηση
∆ηµάρχου για την υπογραφή συµβολαίου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του ∆ήµου µε
πάγια αντιµισθία κα Μαυρέτα Καρύδη, η οποία κατέθεσε την γνωµοδότησή της επί του θέµατος, που έχει ως εξής:
«Με την αρ. 47/2020 απόφασή της η Ο.Ε. αποφάσισε τον ορισµό του συµβολαιογράφου Λευκάδας, κ.
Νικόλαου Κερχουλά, προς σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης δωρεάς του οικοπέδου, ιδιοκτησίας Οδυσσέα
Μανωλίτση του ∆ηµητρίου και της Μαρίας, που βρίσκεται στην Κοινότητα Αλεξάνδρου Λευκάδας και στη θέση
«Μπαµπακιά», όπως καθορίζεται µε την αριθ. 9/2020 απόφαση της Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας.
Θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην ανωτέρω 47/2020 απόφαση της Ο.Ε. ότι εξουσιοδοτείται προς τούτο ο
∆ήµαρχος Λευκάδας κ. Χαράλαµπος Καλός για την υπογραφή της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης δωρεάς
και την καταχώριση αυτής στα βιβλία του αρµόδιου Κτηµατολογικού γραφείου της έδρας του ακινήτου ενώπιον
του ορισθέντος συµβολαιογράφου Λευκάδας κου Νικολάου Κερχουλά.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

Εξ όλων των παραπάνω εισηγούµαι ότι πρέπει η Ο.Ε. να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαµπο
Καλό, για την υπογραφή της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης δωρεάς και την καταχώριση αυτής στα βιβλία
του αρµόδιου Κτηµατολογικού γραφείου της έδρας του ακινήτου ενώπιον του συµβολαιογράφου Λευκάδας κου
Νικολάου Κερχουλά που έλαβε εντολή µε την αριθ’47/2020 απόφασή της.»
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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 συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 47/2020 απόφαση της Ο.Ε. και συγκεκριµένα:
«Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαµπο Καλό, για την υπογραφή της σχετικής
συµβολαιογραφικής πράξης δωρεάς και την καταχώριση αυτής στα βιβλία του αρµόδιου Κτηµατολογικού γραφείου
της έδρας του ακινήτου ενώπιον του συµβολαιογράφου Λευκάδας κου Νικολάου Κερχουλά που έλαβε εντολή µε
την αριθ’47/2020 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 464/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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