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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 636/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) 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 Τυπάλδος Νικόλαος  

3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Δρακονταειδής Κων/νος 

4 Γαζής Αναστάσιος 4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 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  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος 

Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17
ου

 θέματος της Η.Δ. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: :  Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση της αρ. 80/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού 

έτους 2021. 
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα 
εξής: 

«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 
ορίζονται τα εξής: 
 «3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον 
να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 
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 Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και 
αφορά στην έγκριση της αρ. 80/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά 
στην  5

η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021. 

 
                   Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της 

� την εισήγηση του προέδρου, 
� την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν.4555/18 
� το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη πρέπει  να συζητηθεί κατά προτεραιότητα 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
 Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση της αρ. 80/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  5

η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού 

έτους 2021. 
 
                                          

Στη συνέχεια,  Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. 80/21 (ΑΔΑ: ΨΞΘΖΟΕ4Ξ-2ΝΑ)  απόφαση του ΝΠΔΔ «Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  5

η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021, 

η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της: 
Α π ό σ π α σ μ α 

Από το πρακτικό της με αριθ:12/2021 Συνεδρίασης 
Του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου 

Λευκάδας 

 
Αριθ. απόφασης:80-2021 

Σύμφωνα  με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 
4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/6-11-2020), 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,  διεξήχθη συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης  την 
8ηNοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 18.30, μετά την αριθ. πρωτ.825/2-11-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1  Καλός Χαράλαμπος-  Πρόεδρος  1 Καζολή Αθανασία 
2 Σαΐτη Χαρά -  Αντιπρόεδρος  2 Περδικάρης Αθανάσιος 
3 Ζακυνθινού Μαρία  3 Βασιλείου Θεοδώρα 
4 Κατωπόδη Νίκη  4 Φέξης Παναγιώτης 
5 Αλέξανδρος Βερροιώτης (αναπληρωματικός)  5 Τυπάλδος Νικόλαος 
6 Γαζής Νικόλαος  6 Λιβιτσάνος Ιωάννης 
7 Γαζής Αναστάσιος    
8 Βονιτσάνου Ειρήνη    
9 Γεωργάκης Γεώργιος    

 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση. 
 
ΘΕΜΑ 1ον εντός της Η.Δ. της αριθ.12-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Απόφαση Δ.Σ  για έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Καλός , Πρόεδρος   

 
‘Εχοντας υπόψη: 

-  την αριθμ.. πρωτ 5807/18.01.2021 ( ΑΔΑ 64ΝΛΟΡ1Φ-ΟΗΣ)  απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021. 

- Την αρ.πρωτ. 44187/19.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΝΡΦΟΡ1Φ-6Ι0) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
έτους 2021 

- Την αρ.πρωτ. 67937/23.04.2020 (ΑΔΑ: 64ΝΛΟΡ1Φ-ΟΗΣ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού έτους 2021. 

- Την αρ.πρωτ. 85658/26.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΟ8ΟΡ1Φ-54Γ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού έτους 2021. 
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Σας επισυνάπτουμε τον παρακάτω πίνακα που αφορά στην αναμόρφωση εξόδων με μείωση των ΚΑ που 
δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους  και δημιουργία ενός νέου  ΚΑ 10-6615.001 ΕΚΔΟΣΗ 
ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ. 

 
 
 
 

 
Δαπάνες 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 

  Την έγκριση της 5
ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2021 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.80/2021.» 

 
 

Μετά από 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 

 
Εγκρίνει την αρ. 80/21 (ΑΔΑ: ΨΞΘΖΟΕ4Ξ-2ΝΑ)  ανωτέρω απόφαση του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο 

Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 636/2021.               

 
 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 

 

 

 

ΑΑ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ 
Αρχικό 

Ποσό 

Ποσό  

Μεταβολής 

Τελικό 

Ποσό 

 1.000,00 -350,00  650,00 1 00-6431.00 Έξοδα τυπογραφείου προβολής του Ν.Π 

 20.000,00 -3.000,00  17.000,00 2 00-6442.00 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και 

 18.000,00 -850,00  17.150,00 3 00-6492.00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 

 2.000,00 -500,00  1.500,00 4 10-6612.00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

 0,00  10.000,00  10.000,00 5 10-6615.00 Έκδοση λευκώματος 

 5.000,00 -2.700,00  2.300,00 6 15-6114.00 Αμοιβή σκηνοθέτη για το παιδικό θεατρικό 

 5.500,00 -2.000,00  3.500,00 7 15-6611.00 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 

 8.500,00 -600,00  7.900,00 8 15-7331.00 Διαμόρφωση χώρου έκθεσης παλαιών Νομισμάτων 

Σύνολο Μεταβολών :0,00 


