ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 123/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6048/28-4-2020 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Γαζής Νικόλαος
(αναπλ. Σεβ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα)

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τυπάλδος Νικόλαος
Μαργέλη Μαρία
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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.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης
ου
του 1 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 6 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς 2.000,00 ευρώ από την MARITIME SILK ROAD
SOCIETY LITITED, από την Κίνα.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών
∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, 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 το από 2-04-2020 έγγραφο-τηλεγραφική επιταγή από την τράπεζα της Κίνας –Χονγκ Κονγκ γνωστοποιήθηκε
στο ∆ήµο Λευκάδας δωρεά της MARITIME SILK ROAD SOCIETY LITITED 2.000,00 ευρώ τα οποία κατατέθηκαν
στον ∆ήµο µας µέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ.
Επειδή η ανωτέρω δωρεά κρίνεται ωφέλιµη για το ∆ήµο προτείνεται η αποδοχή της.
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την αποδοχή δωρεάς 2.000,00 ευρώ από την MARITIME SILK ROAD SOCIETY LITITED, από την Κίνα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 123/2020.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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