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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ         

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 64ης/2021 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 700/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  
ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (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. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ 
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 34479/3-12-2021 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)   τηλεδιάσκεψη 1 Τυπάλδος Νικόλαος 

2 Μαργέλη Μαρία τηλεδιάσκεψη 2 Δρακονταειδής Κων/νος 

3 Βικέντιος Νικόλαος τηλεδιάσκεψη 3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

4 Γαζής Αναστάσιος τηλεδιάσκεψη 4  

5 Τσιρογιάννης Γεώργιος τηλεδιάσκεψη 5  
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης                     τηλεδιάσκεψη 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. 
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2

ου
 θέματος της 

Η.Δ. 
Η Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 3

ου
 

θέματος της Η.Δ. Δεν καταγράφηκε η ψήφος της στα θέματα 6, 7, 8 και 9, λόγω κακής σύνδεσης, και εν 
συνεχεία αποσυνδέθηκε από την τηλεδιάσκεψη. 

 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Απόφαση Ο.Ε.  για την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως 

Λυγιάς – Καριωτών». 
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 

 

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

Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 
«Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018),  
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016), περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες 
5. Για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης έχει προβλεφθεί στο προϋπολογισμό του έτους 2019 στο Κ.Α. 30-

7413.069 πίστωση 11.000,00€. 
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11059/04-06-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005063652/05-06-2019, ΑΔΑ: 665ΩΛΙ-Ζ3Ξ) 

Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας. 
7. Τις διατάξεις του Ν.3937/2011, του Ν.4258/2014 και της Υπουργ. Απόφασης 27656/2017 «Προϋποθέσεις 

και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από 
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αναρμόδια όργανα». 
8. Την από 27-07-2020 σύμβαση του Δ. Λευκάδας με το μελετητικό Γραφείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Γεωλογική Μελέτη Σχεδίου Πόλης Λυγιάς – 
Καρυωτών» προϋπολογισμού 11.000€ (περιλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%). 

9. Η από 22-10-2020 εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη Σχεδίου Πόλης Λυγιάς 
– Καρυωτών» (Α.Π.Δ.Λ.:20439).  

10. Το υπ’ αριθ. Π.Ε.30654/5175/12-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης, Π.Ε. Λευκάδας έγκρισης της 
μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη Σχεδίου Πόλης Λυγιάς – Καρυωτών» (Α.Π.Δ.Λ.:19753/12-05-2021). 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21371/14-07-2021 έγγραφο της υπηρεσίας για την διαβίβαση της 2
ης

 Εντολής 
πληρωμής, μετά από αίτηση του μελετητή. 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23282/25-06-2021 Βεβαίωση καλής εκτέλεσης – περαίωσης της υπηρεσίας. 
Με την παρούσα εισήγηση, σας παρακαλούμε για την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική 

μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καριωτών», σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Η ανωτέρω μελέτη εντάσσεται στην εκπόνηση όλων των προαπαιτούμενων, ώστε να επανεγκριθεί το Σχέδιο 

Πόλης της Λυγιάς – Καρυωτών, το οποίο είχε εγκριθεί το 1993 και καταργήθηκε το 2001, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3937/2011 (επισπεύδουσα διαδικασία). 

Η εκπόνηση της μελέτης έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και έχει παραληφθεί από την 
αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε.Λευκάδας και η υπηρεσία έχει εκδώσει Βεβαίωση καλής εκτέλεσης – 
περαίωσης.» 

 
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 

 
Την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - 

Καριωτών». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 700/2021.               

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 
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