ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:207/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 2 του µήνα Ιουλίου του έτους
2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 13126/28-6-2018 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
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.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό συµβολαιογράφου, προς σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης
απευθείας εξαγοράς ακινήτου από το ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε την αριθ’354/2017 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας µεταξύ των άλλων
αποφασίσθηκαν τα εξής :
«Επειδή η αρχαιολογική υπηρεσία πρόκειται να ξεκινήσει άµεσα τις ανασκαφικές εργασίες στο ακίνητο
του Κ. Μικρώνη και επειδή πρέπει να ξεριζωθούν πολλά από τα περίπου 115 υφιστάµενα ελαιόδενδρα, τέθηκε
το εύλογο αίτηµα από τον ιδιοκτήτη ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί και η αποζηµίωσή του. Για
το λόγο αυτό, και επειδή δεν µπορεί αντικειµενικά να προχωρήσουµε σε οριστική αγορά, µοναδική λύση είναι η
κατ’ αρχήν λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά του συγκεκριµένου ακινήτου σύµφωνα µε το άρθρο 191
παρ.1 Ν.3463/06 ως αναγκαίου και µοναδικού κατάλληλου για την ανασκαφή- ανάδειξη του Αρχαίου
Θεάτρου Λευκάδας και τον ορισµό µελών της επιτροπής εκτίµησης της αξίας τούτου
Για την αγορά εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 186 παρ.5 Ν.3463/06 το τίµηµα των ακινήτων
καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του δηµάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και
αποτελείται από δύο δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους, που υποδεικνύονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό
συµβούλιο και από ένα µηχανικό, που ορίζεται από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται
από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την
Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ) ή από άλλη δηµόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής,
ορίζεται ένας από τους δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους µε την απόφαση συγκρότησης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραµµατέας της επιτροπής.
Για την κατάρτιση σύµβασης µεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ’ αυτών εµπραγµάτων
δικαιωµάτων, εφόσον συµβάλλεται ∆ήµος ή Κοινότητα απαιτείται εκτίµηση της αγοραίας αξίας,όταν η αξία αυτή
υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 ευρώ, γίνεται από εκτιµητές που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών το οποίο τηρείται στην ∆ιεύθυνση Τοµέων Παραγωγής της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι τρεις (23) ψήφους, αποφασίζει:

1

1.
Την απευθείας αγορά του ακινήτου που αναφέρεται στην εισήγηση επειδή είναι µοναδικό κατάλληλο
για την εκπλήρωση του σκοπού ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου της Λευκάδας
2.
Τον ορισµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.Μάρκου Νικητάκη και Μαριάννας Καρφάκη,ως µέλη της
επιτροπής εκτίµησης της αξίας του προς αγορά ακινήτου. Το τρίτο µέλος της επιτροπής και ο γραµµατέας να
ορισθούν µε απόφαση του ∆ηµάρχου».
Περαιτέρω στις 27-6-2018 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίσθηκε µε την αριθ’ 354/2017 απόφαση του
∆.Σ και εκτίµησε το ακίνητο υπο αγορά εκ µέρους του ∆ήµου Λευκάδας , ιδιοκτησίας Νικολάου Μικρώνη για
την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου τη θέση Κούλουµος, στην αξία των 47.000,00 ευρώ
Ακολούθως 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, εισηγείται να ορισθεί η Αλκµήνη Τσολάκη συµβολαιογράφος Λευκάδας προς
σύνταξη της ως άνω συµβολαιογραφικής πράξης.
ΓΙΑ ΤΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούµαι ότι πρέπει να ανατεθεί η χορήγηση ορισµού συµβολαιογράφου προς
σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης απευθείας εξαγοράς ακινήτου από το ∆ήµο Λευκάδας σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, στην προτεινόµενη από τον κο Σπύρο Αρβανίτη , κα Αλκµήνη Τσολάκη συµβολαιογράφο
Λευκάδας, κάτοικο Λευκάδας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Ορίζει συµβολαιογράφο προς σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης απευθείας εξαγοράς ακινήτου από
το ∆ήµο Λευκάδας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προτεινόµενη από τον κο Σπύρο Αρβανίτη , κα Αλκµήνη
Τσολάκη συµβολαιογράφο Λευκάδας, κάτοικο Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 207/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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