ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 78/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µηνός Μαρτίου του έτους
2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 3461/28-2-20 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
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
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε το 13 θέµα της Η.∆. µετά το 8 θέµα της Η.∆.
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 προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆. και µετά την
ου
συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής
του έργου:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισµού 22.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Βικέντιος Νικόλαος, ο οποίος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής τα εξής:
1. Τις ∆ιατάξεις του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. η Ν. 4623/19.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
4. Την αριθ.: 23/2020 απόφαση ∆Σ µε την οποία ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής.
5. Το υπογεγραµµένο από 27-02-2020 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής, υπογεγραµµένου από την επιτροπή
παραλαβής που ορίστηκε µε την αριθ. 23/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του έργου: «Αποπεράτωση
εργασιών γηπέδου Σφακιωτών» προϋπολογισµού 22.000,00 €.»
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 αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1

Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής, υπογεγραµµένου από την επιτροπή
παραλαβής που ορίστηκε µε την αριθ. 23/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του έργου: «Αποπεράτωση
εργασιών γηπέδου Σφακιωτών» προϋπολογισµού 22.000,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 78/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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