
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 11/08-03-2021 έκτακτη 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 
50  «πγθξόηεζε 

επηηξνπώλ 

δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ αλνηρηώλ 

(ειεθηξνληθώλ) θαη 

ζπλνπηηθώλ 

δηαγσληζκώλ 

ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ 

(πξνκεζεηώλ- 

ππεξεζηώλ) γηα ην 

έηνο 2021». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

     Οξίδεη ηέζζεξηο (4) επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ 

δηελέξγεηα θαη αμηνιόγεζε δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(πξνκεζεηώλ – ππεξεζηώλ) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην έηνο 2021, σο 

θάησζη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 2ο 

Η/Δ 

51 ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ 

ΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ 

ΑΝΑΘΔΖ 

ΑΝΟΗΚΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΜΔΩ ΣΟΤ 

Δ..Ζ.ΓΖ. ΓΗΑ 

ΣΖΝ 

«ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΠΡΟΒΑΗΜΩΝ 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝ

ΩΝ ΘΑΛΑΗΩΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΟΡΗΜΩΝ 

      ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ      

      ΛΔΒΟΤ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΨΗΦΙΑ] 

 
 Δγθξίλνπλ ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αξηζ. 47/2020 κειέηεο, κε 

ηίηιν «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΒΑΗΜΩΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΘΑΛΑΗΩΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΡΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» πξνϋπνινγηζκνύ 

237.325,80 επξώ (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: 206.740,00 €, ΦΠΑ: 30.585,80 

€), κε Κ.Α. 60.7322.0002 θαη πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 2014-2020»  

Με δηαηηζέκελε πίζησζε ην πνζό ησλ 237.325,80 επξώ. 

 

3 

 
3ο 

Η/Δ 

 

52 

Δηζήγεζε γηα ηελ 

αλάζεζε θαη έγθξηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο 

ησλ ππεξεζηώλ 

δηάζεζεο απνβιήησλ 

λαπηηιηαθνύ 

εμνπιηζκνύ ησλ 

πξνζθπγηθώλ ξνώλ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

Αποθαζίζοσν : 

1) Σελ αλάζεζε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ κε ην ζύζηεκα ηνπ αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ 143/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

ιόγσ ηνπ όηη δηαπηζηώλεηαη αδπλακία εθηέιεζεο από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, ησλ ππεξεζηώλ δηάζεζεο απνβιήησλ λαπηηιηαθνύ εμνπιηζκνύ ησλ 

πξνζθπγηθώλ ξνώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ. 

2) Tελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο ζπλεκκέλεο, ζηελ παξνύζα δηαθήξπμεο. 



 

Λέζβνπ. 

 

4 

 
4ο 

Η/Δ 

 

53 

  

πγθξόηεζε 

επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο θαη 

αμηνιόγεζεο 

δηαγσληζκώλ 

δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ γηα 

πξνκήζεηεο θαη 

γεληθέο ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο αθνξνύλ ζε 

νρήκαηα, 

κεραλήκαηα, 

θαύζηκα θαη ζε 

αληηθείκελα ησλ 

ππεξεζηώλ 

Καζαξηόηεηαο, 

Απηεπηζηαζίαο θαη 

Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 
     πγθξνηεί ηηο επηηξνπέο δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα πξνκήζεηεο θαη γεληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο αθνξνύλ ζε 

νρήκαηα, κεραλήκαηα, θαύζηκα θαη ζε αληηθείκελα ησλ ππεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο, 
Απηεπηζηαζίαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην έηνο 2021, σο 

εμήο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 

 
5ο 

Η/Δ 

 

54 

 Γηεμαγσγή λέαο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο 

γηα ην έξγν 

«ΠΛΑΚΟΣΡΩΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ 

(ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ) 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηε δηεμαγσγή λέαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο γηα ην έξγν 

«ΠΛΑΚΟΣΡΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ (ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ) ΚΑΛΛΟΝΖ» κε ηελ 

εθ λένπ ηήξεζε όισλ ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρύεη (επαλαιεπηηθόο δηαγσληζκόο). 

6 6Ο  

Η/Δ 

55 Γηεμαγσγή λέαο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο 

γηα ην έξγν 

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΖ 

ΟΓΟΤ ΑΠΟ 

ΓΔΦΤΡΑ 

ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΩ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ 

ΚΑΛΛΟΝΖ – 

ΠΔΣΡΑ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

     Δγθξίλεη ηε δηεμαγσγή λέαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο γηα ην έξγν 

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΔΦΤΡΑ ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΩ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ 

ΚΑΛΛΟΝΖ – ΠΔΣΡΑ» κε ηελ εθ λένπ ηήξεζε όισλ ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρύεη 

(επαλαιεπηηθόο δηαγσληζκόο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7 7Ο  

Η/Δ 

56 Καηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΣΑ ΓΖΠΔΓΑ 

ΣΖ ΑΝΔΜΩΣΗΑ & 

ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

      

     Δγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνύ – δηελέξγεηα λέαο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 

κε ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ νπνία θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑ 

ΓΖΠΔΓΑ ΣΖ ΑΝΔΜΩΣΗΑ &amp; ΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΖ» θαη ηε ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο 

έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ λόκνπ (Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο : 598.290,60 

επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 700.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α. 17%, ρξεκαηνδόηεζε : πηζηώζεηο ηνπ 

Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ.), ζύκθσλα θαη κε ην λέν ζρέδην δηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

8 8Ο  

Η/Δ 

57 Καηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ –

ΒΔΛΣΗΩΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ 

ΥΩΡΩΝ ΠΑΗΓΗΚΩΝ    

ΥΑΡΩΝ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνύ – δηελέξγεηα λέαο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 

κε ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ νπνία θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή 

αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ – 

ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ» θαη ηε ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ 

ίδηνπ λόκνπ (Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο : 924.430,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 

1.081.583,10 επξώ κε Φ.Π.Α. 17%, ρξεκαηνδόηεζε : πηζηώζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Δ. 

(επηρνξήγεζε Γήκνπ από ην πξόγξακκα «Φηιόδεκνο ΗΗ») θαη ΑΣΑ – ΣΑΚΣΗΚΑ 

ΔΟΓΑ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ), ζύκθσλα θαη κε ην λέν ζρέδην δηαθήξπμεο ηεο 

Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 



 

 

9 9Ο  

Η/Δ 

58 Καηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΡΗΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Σελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνύ – δηελέξγεηα λέαο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 

4412/2016 κε ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ νπνία θάζε ελδηαθεξόκελνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΡΗΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» θαη ηε ζύλαςε δεκόζηαο 

ζύκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ λόκνπ (Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο : 

147.863,25 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 173.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α. 17%, 

ρξεκαηνδόηεζε : πηζηώζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ. θαη ΑΣΑ – ΣΑΚΣΗΚΑ 

ΔΟΓΑ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ), ζύκθσλα θαη κε ην λέν ζρέδην δηαθήξπμεο 

ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

 

 

10 

 

10Ο  

Η/Δ 

 

59 

Έγθξηζε ηεπρώλ 

κειέηεο - ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε 

δηαθήξπμεο θαη 

δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΓΖΠΔΓΟΤ 

ΠΑΡΑΚΟΗΛΩΝ». 

 

 

Δγθξίλεη ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζκ. 138/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ 

παξαηίζεληαη ζε απηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ 

ΠΑΡΑΚΟΗΛΩΝ». 

2) Σελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνύ – δηελέξγεηα ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 

4412/2016 κε ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ νπνία θάζε ελδηαθεξόκελνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ηε 

ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ λόκνπ (Δθηηκώκελε 

αμία ζύκβαζεο : 299.145,30 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 350.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α. 

17%, Υξεκαηνδόηεζε : πηζηώζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ.), ζύκθσλα θαη κε ην 

ζρέδην δηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 



 

 

 

 

 
11 

 
11Ο  
Η/Δ 

 
60 

πγθξόηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνπ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΣΑ ΓΖΠΔΓΑ ΣΖ 

ΑΝΔΜΩΣΗΑ & 

ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     πγθξνηεί ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑ ΓΖΠΔΓΑ ΣΖ ΑΝΔΜΩΣΗΑ &amp; ΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΖ», εθηηκώκελεο 

αμίαο ζύκβαζεο 598.290,60 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε α) ηεο παξ. 8, 

ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016, σο θαησηέξσ. 

  

12 

 

12ο  

Η/Δ 

61 πγθξόηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – 

ΒΔΛΣΗΩΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ 

ΥΩΡΩΝ – 

ΠΑΗΓΗΚΩΝ 

ΥΑΡΩΝ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     πγθξνηεί ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – ΒΔΛΣΗΩΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ – ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο 924.430,00 επξώ 

ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε α) ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016, 

σο θαησηέξσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 13Ο  

Η/Δ 

62 πγθξόηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΡΗΩΝ 

ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
πγθξνηεί ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΡΗΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ 
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο 147.863,25 επξώ ρσξίο 
Φ.Π.Α.., πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε α) ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016, σο 
θαησηέξσ. 
 
 

14 14Ο  

Η/Δ 

63 πγθξόηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΓΖΠΔΓΟΤ 

ΠΑΡΑΚΟΗΛΩΝ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α) Δγθξίλνπλ ηελ ζπγθξόηεζε  ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΓΖΠΔΓΟΤ ΠΑΡΑΚΟΗΛΩΝ», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο 299.145,30 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ 

εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε α) ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016, σο 

θαησηέξσ. 

 

 

15 15Ο  

Η/Δ 

64 «Έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ 

αθνξά ηελ 

δαπάλε γηα ηελ 

«Παξαγσγή 

ςεθηαθνύ πιηθνύ 

δηαδηθηπαθήο 

εθδήισζεο γηα ηα 

200 ρξόληα από 

ηελ έλαξμε ηεο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Α) Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ 

πελήληα έμη επξώ (7.956,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 17%, ζε βάξνο ησλ 

θάησζη θσδηθώλ : 

-  ΚΑ: 00.6443.0002 «Γαπάλεο θάιπςεο ηνπηθώλ ενξηώλ θαη επεηείσλ» 

κε πνζό ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (3.000,00 €) πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

- ΚΑ: 00.6443.0003 « Ζρεηηθή θάιπςε Δζληθώλ, Σνπηθώλ, Δνξηώλ θαη 

Δπεηείσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» κε πνζό ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 

ελληαθνζίσλ πελήληα έμη επξώ (4.956,00 €) 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, ζηα πιαίζηα 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο, 

ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο 

δξάζεσλ σο 

ζπκκέηνρνη 

ηεο Δπηηξνπήο 

«Διιάδα 2021». 

πινπνίεζεο δξάζεσλ σο ζπκκέηνρνη ηεο Δπηηξνπήο «Διιάδα 2021» 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ σο άλσ.  

 

 

16 

 
16ο 

Η/Δ 

 

65 

Οξηζκόο 

δηθεγόξνπ γηα 

ππνζηήξημε ηνπ 

Γεκάξρνπ 

ελώπηνλ ηνπ 

Αλαθξηηή, ηελ 

Σεηάξηε 

10.03.2021, ιόγσ 

ηνπ Πξνζθπγηθνύ 

Μεηαλαζηεπηηθνύ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

      

Οξίδεη ηνλ δηθεγόξν Μπηηιήλεο παξ’ Αξείσ Πάγσ θ. Πέηζηθν Υαξάιακπν 

(Α.Μ. 299), γηα ππνζηήξημε ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ λα παξάζρεη 

εμεγήζεηο ελώπηνλ ηνπ Αλαθξηηή, ηελ Σεηάξηε 10 Μαξηίνπ 2021, ζε 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγείηαη πξνο δηεξεύλεζε ηέιεζεο αμηόπνηλσλ 

πξάμεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2020 ζηε ζέζε ‘‘Γηαβνιόξεκα’’, 

ηεο επαξρηαθήο νδνύ Μπηηιήλεο – Καιινλήο, έπεηηα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση 

1053/4/308 ΠΔ 2.3.2021 θιήζε γηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. 



 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
      

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                   Καλλονή, 8 Μαρηίοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

    ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 
 

 

17 

 
1

ο 

E/
Η/Γ

 

 
66 

Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΖΜΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ 

ΖΜΑΗΟΣΟΛΗΜΟΤ 

ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΚΑΗ 

ΣΩΝ ΟΓΩΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ». 
 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

ζαξάληα νθηώ επξώ θαη ηεζζάξσλ ιεπηώλ (2.548,04 €) ζε βάξνο ηνπ θσδηθνύ 

ΚΑ.10.6691.0001 κε ηίηιν « Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη 

θσηαγσγήζεσλ» 

Πίζησζε ΚΑ: 3.000,00 € 

CPV: 35821000-5 

Β) Ζ δηαδηθαζία ηεο δαπάλεο ζα γίλεη κε απ’ επζείαο αλάζεζε. 

 


