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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ         

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 702/2021 

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 8
ο
: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις διαμορφώσεις 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λευκάδας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. Σταύρου Τζούρου.  
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: 
«Ο παρών 1

ο
 Α.Π.Ε.-τακτοποιητικός και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση 

των ποσοτήτων και κονδυλίων των διαφόρων εργασιών της μελέτης σύμφωνα με τις συνοπτικές επιμετρήσεις 
που τον συνοδεύουν.  
Με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίνονται δύο νέες εργασίες που προέκυψαν και θεωρούνται αναγκαίες για την ολοκλήρωση 
του έργου. 
Οι ποσότητες των νέων εργασιών καλύπτονται αποκλειστικά από τη χρήση των κονδυλίων των απροβλέπτων. 
Ο παρών 1

ος
 Α.Π.Ε. συντάσσεται στο συνολικό ποσό των 28.999,99 ευρώ με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική 

σύμβαση, είναι τακτοποιητικός. 
Εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ.» 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 
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• 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 του 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις διαμορφώσεις κοινοχρήστων 

χώρων Δήμου Λευκάδας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. Σταύρου Τζούρου.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 702/2021.               

 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 
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