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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 13/16-03-2021 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 

Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1ο 

Η/Γ 

70 Οξηζκόο δηθεγόξνπ. [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     1. Οξίδεη ηνλ δηθεγόξν Μπηηιήλεο παξ’ Αξείσ Πάγσ θ. Πέηζηθν Υαξάιακπν (Α.Μ. 299), γηα λα :  

α) λα ππνβάιεη αίηεκα θαη λα πάξεη ηνλ θάθειν ηεο πνηληθήο δίσμεο ηεο Αλαπιεξώηξηαο Δηεπζύληξηαο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ, από ηελ Εηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Μπηηιήλεο,  

β) λα ζπληάμεη έθζεζε πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα ππόζεζε, πξνθεηκέλνπ άκεζα λα απαληεζεί ην αξηζ. 40290/20/20-1-21 έγγξαθν ηεο Εζληθήο 

Αξρήο Δηαθάλεηαο.  

     2. Η ακνηβή ηνπ Δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Δ.Κ. θαη ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ Κώδηθα πεξί Δηθεγόξσλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ 

Δπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξαθώλ». 

2 2ο  

Η/Γ 

71 Εμεηδίθεπζε 

πηζηώζεσλ γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ 

ηξνθνδνζίαο, 

γεπκάησλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα 

αλακλεζηηθώλ δώξσλ, 

ζην πιαίζην ηεο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 
     Εγθξίλεη, ζην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ ειαηνιάδνπ «ATHENA 2021», ώζηε λα 

πξνρσξήζεη ε έθδνζε ζρεηηθή δηαδηθαζία Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο θαη Έγθξηζεο Δαπάλεο, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1α ηνπ Π.Δ. 80/16, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εμήο πηζηώζεσλ: 

      
     Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. Καξαζαλάζεο Γεώξγηνο ςήθηζε ΚΑΣΑ γηαηί όπσο αλέθεξε, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, «οι ηιμές δεν ήηαν βάζη προζθορών ποσ πήραν από ηα 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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δηνξγάλσζεο ηνπ 

δηεζλή δηαγσληζκνύ 

ειαηνιάδνπ 

«ATHENA 2021». 

καηαζηήμαηα». Ζήηεζε ε πξόηαζε ηνπ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά 

 

 

      
 

3 3ο  

Η/Γ 

72 Έγθξηζε 1εο 

παξάηαζεο ρξόλνπ γηα 

ην έξγν 

‘πκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο 

δεκνηηθνύ δηθηύνπ 

από ηα έθηαθηα 

θαηλόκελα ζηηο 5 θαη 

6/1/2020 ζε 

θνηλόηεηεο ηεο 

Δεκνηηθήο Ελόηεηαο 

Πνιηρλίηνπ ηνπ Δήκνπ 

Δπηηθήο Λέζβνπ’ . 

[[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ απνπεξάησζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο θαηά 

ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο κέξεο από ζήκεξα ήηνη 17/05/2021, ιόγσ αίηεζεο παξάηαζεο ηεο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ πνπ ππέβαιε ν αλάδνρνο, γηα άιιεο ζαξάληα πέληε (45) 

εκέξεο από ζήκεξα, δεδνκέλνπ ησλ παξαηεηακέλσλ βξνρνπηώζεσλ θαη ρηνλνπηώζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα 

ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.  

     

      Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. Καξαζαλάζεο Γεώξγηνο ςήθηζε ΚΑΣΑ γηαηί όπσο αλέθεξε, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο «δεν αποδεικνύεηαι η αργοπορία και η καθσζηέρηζη ηοσ 

εργολάβοσ να παραδώζει ηο έργο». Ζήηεζε ε πξόηαζε ηνπ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά  

 

4 4ο 

Η/Γ 

73 Πνιπεηήο 

πξνγξακκαηηζκόο 

αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ δεκόζηαο 

δηνίθεζεο 2022-2025.. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     1. Εγθξίλεη ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκό αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ δεκόζηαο δηνίθεζεο 2022 – 2025, βάζε 

ηεο ΔΘΠΑΑΔ/Φ.2.9/74 /νηθ.2775 ΥΕΣ.1739/3-3-2021 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, σο εμήο: 

 
     2. Εγθξίλεη ηνλ ζηξαηεγηθό πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ γηα ην 

έηνο 2022, πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνύο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, σο εμήο: 

 

5 5ο  

Η/Γ  

74 Έγθξηζε ηνπ 

ζπλεκκέλνπ 

ΤΜΦΩΝΟΤ 

ΑΠΟΔΟΥΗ ΟΡΩΝ 

ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ 

ΕΝΣΑΞΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

      
     1. Εγθξίλεη ην ζπλεκκέλν ’’ΤΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΥΗ ΟΡΩΝ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΝΟ ΣΑΜΕΘΟ (ΑΠΟ)’’.  

     2. Απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ύςνπο 183.196,80 επξώ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ σο 

άλσ απόθαζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ.  
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ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΝΟ 

ΣΑΜΕΘΟ (ΑΠΟ), β) 

ηελ απνδνρή ησλ όξσλ 

ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

ύςνπο 183.196,80 € 

θαη γ) ηελ 

εμνπζηνδόηεζε πξνο 

ην λόκηκν εθπξόζσπν 

ηνπ δήκνπ γηα ηηο 

πεξεηαίξσ ελέξγεηεο. 

     3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηδήκαξρν ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θ. ηξαηή Ζαθείξε γηα ηηο πεξεηαίξσ 

ελέξγεηεο.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 16 Μαρηίοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


