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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                   

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 51ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 570/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 
12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω 
εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την 
υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-
2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-
2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 29068/16-9-2021 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                            στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Μαργέλη Μαρία 2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

3 Βικέντιος Νικόλαος 3  

4 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) 4  

5 Γαζής Αναστάσιος 5  

6 Τυπάλδος Νικόλαος  6  
7 Γιαννιώτης Παναγιώτης 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  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 

παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο. 
 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου 

«Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αγίου Μηνά», προϋπολογισμού 24.775,45 €. 
   Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος 
 

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη 

Λιβιτσάνο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 
«1. Τις Διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση  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.:  121/2021 απόφαση ΔΣ με την οποία ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής & οριστικής  παραλαβής. 
5. Το υπογεγραμμένο από 30-08-2021 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής  παραλαβής.  
                       
                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   
 
  Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής, υπογεγραμμένου από την επιτροπή 
παραλαβής που ορίστηκε με την αριθ.:121/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του έργου: «Κατεπείγουσα 
κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αγίου Μηνά» προϋπολογισμού   24.775,45 €.» 
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Μετά από την διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση  

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18, 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής, υπογεγραμμένου από την επιτροπή 

παραλαβής που ορίστηκε με την αριθ.:121/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του έργου: «Κατεπείγουσα 
κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αγίου Μηνά» προϋπολογισμού   24.775,45 €. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 570/2021.               

 

 

 

             Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 


