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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 12/12-03-2021 έκτακτη ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1ο 

Η/Γ 

67 Δηζήγεζε γηα ηελ 2ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2021. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 2ε Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, σο εμήο : 

2 2ο  

Η/Γ 

68 Δηζήγεζε γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο, ζύκθσλα 

κε ηνλ  

Ν. 4782/9-3-2021, ησλ 

ππεξεζηώλ δηάζεζεο 

απνβιήησλ 

λαπηηιηαθνύ 

εμνπιηζκνύ ησλ 

πξνζθπγηθώλ ξνώλ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε επί πιένλ ην άξζξν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη 

«ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν.4782/2021 ΦΔΚ 36/9-3-2021 ηεύρνο Α΄» θαηά ην 

κέξνο πνπ ηξνπνπνηνύλ πξνζεζκίεο ή άιινπο όξνπο ηεο εγθεθξηκέλεο κε ηελ αξηζ. 52/2021 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηαθήξπμεο  

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο θαη θ. Υαηδεθπξηαδήο Υξπζόζηνκνο , όπσο 

δήισζαλ πξνθνξηθά, δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην ζρεηηθό ζέκα θαζώο δελ 

ηνπο πείζεη ε αηηηνιόγεζε ηνπ θαηεπείγνληνο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε γηα ηελ ζεκεξηλή έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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3 3ο  

Η/Γ 

69 Δηζήγεζε γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο, ζύκθσλα 

κε ηνλ Ν.  

4782/9-3-2021, γηα ηελ 

«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ  

ΘΑΛΑΙΩΝ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο δηαθήξπμεο κε επί πιένλ άξζξν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη « ηζρύνπλ νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν.4782/2021 ΦΔΚ 36/9-3-2021 ηεύρνο Α΄» θαηά ην κέξνο πνπ 

ηξνπνπνηνύλ πξνζεζκίεο ή άιινπο όξνπο ηεο εγθεθξηκέλεο κε ηελ αξηζ. 51/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, δηαθήξπμεο.  

      Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο θαη θ. Υαηδεθπξηαδήο Υξπζόζηνκνο , όπσο 

δήισζαλ πξνθνξηθά, δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην ζρεηηθό ζέκα θαζώο δελ 

ηνπο πείζεη ε αηηηνιόγεζε ηνπ θαηεπείγνληνο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε γηα ηελ ζεκεξηλή έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 12 Μαρηίοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


