ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 9/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 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 εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς οικοπέδου, στην Κοινότητα Αλεξάνδρου ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλµένος Σύµβουλος

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Νικόλαος Τυπάλδος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Με την περίπτωση κα’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι
και η αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
Με την από 13/11/2019 επιστολή του, ο κ. Οδυσσέα Μανωλίτση του ∆ηµητρίου και της Μαρίας, µας
ενηµέρωσε για την επιθυµία του να δωρίσει στο ∆ήµο µας, οικόπεδο ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην
Κοινότητα Αλεξάνδρου και στη θέση «Μπαµπακιά», όµορο του κοιµητηρίου Νικιάνας και στα βόρεια αυτού,
εµβαδού επτακοσίων (700) τ.µ. περίπου, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του εν λόγω κοιµητηρίου.
Η Τ.Κ. Αλεξάνδρου µε την αρ. 22/2019
απόφασή της, παρέχει την σύµφωνη γνώµη για την
ανωτέρω δωρεά.
‘Εχοντας υπόψη:
Τις δ/ξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/19.
Τις δ/ξεις του άρθρου 82 του Ν. 3852/10.
Τις δ/ξεις του άρθρου 84 του Ν. 4555/18.
Την από 13/11/2019 επιστολή του κ. Οδυσσέα Μανωλίτση του ∆ηµητρίου και της Μαρίας, µε το
οποίο γνωστοποιείται στο ∆ήµο µας η πρόθεση του να δωρίσει οικόπεδο ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην
Κοινότητα Αλεξάνδρου Λευκάδας και στη θέση «Μπαµπακιά», όµορο του κοιµητηρίου Νικιάνας και στα
βόρεια αυτού, εµβαδού επτακοσίων (700) τ.µ. περίπου, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του
κοιµητηρίου.
την υπ’ αριθ. 22/2019 απόφαση της Τ.Κ. Αλεξάνδρου, σχετικά µε την παροχή σύµφωνης γνώµης.
Το γεγονός ότι η ανωτέρω δωρεά είναι ωφέλιµη για το ∆ήµο
Εισηγούµαι την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς και την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στον κ.
Οδυσσέα Μανωλίτση του ∆ηµητρίου και της Μαρίας.»
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, στη συνέχεια πρότεινε να συµπεριληφθεί
στην απόφαση της αποδοχής η φράση «µε τους όρους όπως εµπεριέχονται στην ανωτέρω επιστολή του κ.
Οδυσσέα Μανωλίτση».
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση, όπως συµπληρώθηκε από τον Πρόεδρο της Ο.Ε.
•
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 από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
την υπ’ αριθ. 22/2019 απόφαση της Τ.Κ. Αλεξάνδρου, σχετικά µε την παροχή σύµφωνης
γνώµης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή δωρεάς οικοπέδου, ιδιοκτησίας Οδυσσέα Μανωλίτση του ∆ηµητρίου και της Μαρίας,
που βρίσκεται στην Κοινότητα Αλεξάνδρου Λευκάδας και στη θέση «Μπαµπακιά», όµορο του κοιµητηρίου
Νικιάνας και στα βόρεια αυτού, εµβαδού επτακοσίων (700) τ.µ. περίπου, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των
αναγκών του κοιµητηρίου, µε τους όρους όπως εµπεριέχονται στην ανωτέρω επιστολή του κ. Οδυσσέα
Μανωλίτση.
Την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στον κ. Οδυσσέα Μανωλίτση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 9/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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