ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 48/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 306/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 2 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22211/27-10-2016 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
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Βλάχος Κων/νος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο της Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη αποδοχής κληρονοµιάς εκ µέρους του ∆ήµου
Λευκάδας της διαθήκης της Κουτσαννέλου Μαργαρίτας και ορισµός συµβολαιογράφου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 30-12-2013 διαθήκη που περιλαµβάνεται στο αριθ’ 11/7-2-2014
πρακτικό δηµοσίευσης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Μεταξύ των άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
1) Το σπίτι µου στον Πειραιά Ελευθερίου Βενιζέλου 121,Προφήτης Ηλίας το αφήνω στο1ο
Σχολείο Λευκάδας, για λειτουργικά έξοδα να πωληθεί υπό την εποπτεία του ∆ιευθυντή του
Σχολείου και της Σχολικής Επιτροπής.
2) Το κτήµα στα Σύβοτα Λευκάδας αφήνω στο 1ο σχολείο Λευκάδας να πωληθεί και τα χρήµατα
να αξιοποιηθούν για λειτουργικές ανάγκες του σχολείου προς όφελος των παιδιών
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Εξάλλου, η αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.∆.∆) άρθρο 103
του Ν.3852/2010 ) είναι αρµόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, οι οποίες µεταξύ άλλων έχουν
έσοδα και από κληρονοµιές, κληροδοσίες κλπ.
Η δε διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων, όπως και η κυριότητα
τέτοιων ακινήτων, ανήκει στους αντίστοιχους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και εν
προκειµένω στο ∆ήµο Λευκάδας, ο οποίος ενεργεί αναλόγως µε τα αρµόδια όργανά του.
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 προς σύνταξη της ως άνω συµβολαιογραφικής
πράξης, η συµβολαιογράφος Λευκάδας κα Άνθη Ειρήνη.
ΓΙΑ ΤΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούµαι ότι πρέπει να ανατεθεί η χορήγηση ορισµού συµβολαιογράφου
προς σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης του ∆ήµου Λευκάδας ,ως στην προτεινόµενη µετά από
εισήγηση του κου Σπύρου Αρβανίτη συµβολαιογράφου Λευκάδας, η συµβολαιογράφος κα Άνθη
Ειρήνη, κάτοικος 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:
1. Την αποδοχή της κληρονοµιάς της Κουτσαννέλου Μαργαρίτας, σύµφωνα µε το αριθ’ 11/7-2-2014
πρακτικό δηµοσίευσης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
2. Ορίζει την συµβολαιογράφο κα Άνθη Ειρήνη, κάτοικο Λευκάδας, για σύνταξη αποδοχής
κληρονοµιάς εκ µέρους του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 306/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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