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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 10/02-03-2021 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1ο 

Η/Δ 
44 Έγθξηζε 3νπ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ηνπ 

κεηνδνηηθνύ 

ειεθηξνληθνύ 

Γηαγσληζκνύ κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε (ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ 

Ν.4412/2016) ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ – 

ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ 

ΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΝ 

ΓΔΝΔΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ», γηα ηηο 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Σελ έγθξηζε ηνπ από 24-02-2021 3 νπ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ηνπ κεηνδνηηθνύ 

ειεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 

(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016) ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ – ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΝ ΓΔΝΔΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ», γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 1 ΚΑΗ 2. 

2) Σελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ πξαθηηθό, ησλ εηδώλ ηεο 

ΟΜΑΓΑ 1 (ΦΩΣΗΣΗΚΑ ΩΜΑΣΑ-ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ), ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

κε ηελ επσλπκία Β. ΚΑΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ 

ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ κε πξνζθνξά ίζε πξνο 26.630,40€ ρσξίο ΦΠΑ (31.157,57€ κε ΦΠΑ 17%). 

3) Σελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ πξαθηηθό, ησλ εηδώλ ηεο 

ΟΜΑΓΑ 2 ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία . ΚΑΡΑΝΣΩΝΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 
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ΟΜΑΓΔ 1 ΚΑΗ 2. 

2 2ο 

Η/Δ 

45 Έγθξηζε 2 νπ 

πξαθηηθνύ ηεο 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΝ 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΒΑΣΟΤΑ 

(ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ)» - 

θαηαθύξσζεο 

ζύκβαζεο. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Σελ έγθξηζε ηνπ από 24-02-2021 2 νπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ«ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΑΣΟΤΑ (ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ)», 

εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο 42.735,04 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 50.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α. 17%, κε ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη ησλ απνδεηθηηθώλ 

εγγξάθσλ λνκηκνπνίεζεο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ 

έξγνπ ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΠΡΑΞΗ Α.Σ.Δ.», κε ζπκβαηηθό πνζό 29.748.77 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 

34.806,06 επξώ κε Φ.Π.Α. 17% (κέζε πνζνζηηαία έθπησζε 31,00%). Καηά ηεο απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε. 
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3ο 

Η/Δ 

 

46 

«Απ’ επζείαο 

εθκίζζσζε δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ (παιαηό 

ειαηνηξηβείν) 

Κνηλόηεηαο 

Αλεκώηηαο ζηελ 

Κνηλσληθή 

πλεηαηξηζηηθή 

Δπηρείξεζε πιινγηθήο 

θαη Κνηλσληθήο 

Ωθέιεηαο Αλεκώηηαο 

Λέζβνπ κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΖΦΑΗΣΔΗΟ 

ΑΝΔΜΩΣΗΑ 

ΚΟΗΝ..ΔΠ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε κε ζύληαμε κηζζσηεξίνπ εγγξάθνπ 

κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ σο εθκηζζσηή θαη ηεο Κνηλσληθή 

πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο πιινγηθήο θαη Κνηλσληθήο Ωθέιεηαο Αλεκώηηαο- Λέζβνπ κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν ΖΦΑΗΣΔΗΟ ΑΝΔΜΩΣΗΑ ΚΟΗΝ..ΔΠ.» γηα ρξνληθή δηάξθεηα από ηελ 

ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ θαη ηνπ έηνπο 2030 κε αληάιιαγκα σο κίζζσκα ην πνζό 

ησλ 49.359,39 επξώ ηα νπνία ζα πξέπεη λα επελδπζνύλ γηα ηελ επηζθεπή θαη 

αλαθαίληζε ηνπ αθηλήηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε απόθαζε 14/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ, σο λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ 

Γήκνπ, λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ. 
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4ο 

Η/Δ 

 

47 

Οξηζκόο δηθεγόξνπ, 

γηα εθπξνζώπεζε 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαηά ηεο 

έθεζεο ηνπ 

Γεκεηξίνπ η. 

Καξακαλώιε. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδεη δηθεγόξν ηελ θα. Πνιπμέλε Παπιή, (Α.Μ. 205, Γηθεγόξνο παξ’ Δθέηαηο) κε έδξα ηελ Καιινλή 

Λέζβνπ, γηα ηελ αλάιεςε δηεθπεξαίσζεο ηεο αξηζ. 3/28-01-2021 αγσγήο πνπ έρεη θαηαηεζεί από ηνλ 

Γεκήηξην ηπιηαλνύ Καξακαλώιε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Μπηηιήλεο (ηαθηηθή δηαδηθαζία) θαηά 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

5 

 
5ο 

Η/Δ 

 

48 

  

Έγθξηζε δαπάλεο γηα 

ηελ θαηαβνιή 

ζπλδξνκήο ζην 

Γηεζλέο Πξόγξακκα 

«ΓΑΛΑΕΗΔ 

ΖΜΑΗΔ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

 Δγκρίνει : 

     Σελ δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθηαθνζίσλ ηξηάληα επξώ (4.730,00 €), 

ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00.6453.0001 κε ηίηιν «πλδξνκή ζην Γηεζλέο Πξόγξακκα Γαιάδηεο 

εκαίεο», ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2021, γηα ηελ 

θαηαβνιή ζηελ ‘’ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ’’ ησλ ζπλδξνκώλ πνπ 

απαηηνύληαη (430,00 € γηα θάζε αθηή) πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ λα ζπκκεηάζρεη 

ζην πξόγξακκα «ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ» γηα ηηο παξαθάησ αθηέο: 

•γηα ηελ Γεκ. Δλόηεηα Μήζπκλαο : Μόιπβνο, Δθηαινύ, Κάγηα 

•γηα ηελ Γεκ. Δλόηεηα Πνιηρλίηνπ : Bαηεξά – Νπθίδα- θάια Πνιηρλίηνπ 

•γηα ηελ Γεκ. Δλόηεηα Πέηξαο : Άλαμνο- Πέηξα 

•γηα ηελ Γεκ. Δλόηεηα Δξεζνύ Αληίζζεο : θάια Δξεζνύ. 

•Καη γηα ηελ Γεκ. Δλόηεηα Καιινλήο : θάια Καιινλήο θαη Μεληνύζη. 

Οη παξαπάλσ ζπλδξνκέο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ ην αξγόηεξν έσο ηα ηέιε Μαξηίνπ, ώζηε λα γίλνπλ απνδεθηέο. νη 

αηηήζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ¨ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ» ησλ αλσηέξσ αθηώλ. Ζ 

αλάζεζε γίλεηαη ζηε πξναλαθεξόκελε εηαηξεία, δεδνκέλνπ όηη είλαη ε κνλαδηθή ζηελ Διιάδα 

πνπ αζρνιείηαη κε ην πξόγξακκα «Γαιάδηεο εκαίεο» 
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                                                                                                                                                                                   Καλλονή, 2 Μαρηίοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

    ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

6 6Ο  

Η/Δ 

49 Γηαγξαθή 

νθεηιήο. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     Να δηαγξαθεί ε νθεηιή πνζνύ πεληαθνζίσλ επξώ (500€) ζηνλ θσδηθό 

ινγαξηαζκνύ 00.8111 κε ηίηιν «πκκεηνρέο Γεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε ζπλεδξηάζεηο 

Γ.. γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/9-31/12/2019» θαζώο πξνέξρεηαη από 

δηπινθαηαρώξεζε, εθ παξαδξνκήο. 
Ζ ζπγθεθξηκέλε νθεηιή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Υξεκαηηθό Έληαικα 501/2020, ην 

νπνίν έρεη εμνθιεζεί. 

 


