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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 14/23-03-2021 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1ο 

Η/Γ 

75 Πξόζιεςε επνρηθνύ 

πξνζσπηθνύ 

ππεξεζίαο 

θαζαξηόηεηαο κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα 

ηελ θάιπςε 

παξνδηθώλ 

ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

νθηώ (8) κελώλ.. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, σο εμήο: 

2 2ο  

Η/Γ 

76 ύκπξαμε κε ηελ 

«ΖΦΑΗΣΔΗΟ 

ΑΝΔΜΩΣΗΑ 

ΚΟΗΝΔΠ» γηα ηελ 

ππνβνιή πξόηαζεο 

ζην Πξάζηλν Σακείν, 

ζην ρξεκαηνδνηηθό 

πξόγξακκα: 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Γελ εγθξίλεη ηε ζύκπξαμε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηελ «ΖΦΑΗΣΔΗΟ ΑΝΔΜΩΣΗΑ ΚΟΗΝΔΠ» 

γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλνπ βνζθόηνπνπ κέζσ κεηαζρεκαηηζκνύ 

ηνπ ζε βηνινγηθό ακπειώλα γηα ηε δηάζσζε γεγελώλ πνηθηιηώλ» ζην Πξάζηλν Σακείν, ζην ρξεκαηνδνηηθό 

πξόγξακκα: «ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΓΡΑΔΗ 2020», κεηά από ηελ πξόζθιεζε 

«ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΓΡΑΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ» 

     Σα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αιάλεο Γεώξγηνο, Βαηή – Μαξηόια Αθξνδίηε, Ησαθείκ –ηπιηαλνύ 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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«ΦΤΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ 

ΓΡΑΔΗ 2020», κεηά 

από ηελ πξόζθιεζε 

«ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ 

ΓΡΑΔΗ ΜΔ ΣΟΤ 

ΠΟΛΗΣΔ»  

 

Εαραξνύια, Απνζηόινπ ηέθαλνο, Ηνξδάλνπ Ηνξδάλεο, αιηακάξαο Γεώξγηνο, Καξαζαλάζεο Γεώξγηνο 

ςήθηζαλ ΚΑΣΑ.                                                                   

 

3 3ο  

Η/Γ 

77 Πξνγξακκαηηθή 

ύκβαζε κεηαμύ ησλ 

«Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α. 

ΛΔΒΟΤ ΑΔ» 

«Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ» γηα ηελ 

«Παξνρή 

ππνζηεξηθηηθώλ 

ππεξεζηώλ 

θαζαξηόηεηαο από ηνλ 

Σνπηθό ΦνΓΑ 

(ΓΔΓΑΠΑ Λέζβνπ) 

ζην Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Α) Δγθξίλεη ηελ ζύλαςε λέαο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηεο «ΓΔΓΑΠΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ» θαη ηνπ 

«Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» γηα ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο από ηνλ Σνπηθό ΦνΓΑ 

(ΓΔΓΑΠΑ Λέζβνπ) ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ», από 01/04/2021 έσο θαη 31/05/2021. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αηηνύκαζηε: 

     Β) Δγθξίλεη ην ζρέδην ηεο σο άλσ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο σο εμήο: 



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

ΚΑΣΑ.

 

4 4ο 

Η/Γ 

78 Οξηζκόο ππνιόγνπ 

Υ.Δ.Π. γηα εμόθιεζε 

ζπλδξνκήο ζην 

πξόγξακκα Γαιάδηεο 

εκαίεο.. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηεο ππαιιήινπ, ηεο ππεξεζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, θα. Καζηώηνπ Βηθηώξηαο σο ππόινγνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πιεξσκήο ηεο 

ζπλδξνκήο ζην Γηεζλέο Πξόγξακκα Γαιάδηεο εκαίεο έηνπο 2021. 

5 5ο  

Η/Γ  

79 Πξνζιήςεηο έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνύ δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ γηα ην 

έηνο 2021. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

     Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ηηο θάησζη εηδηθόηεηεο :  

1) Σξείο (3) λαπαγνζώζηεο γηα ηηο πνιπζύρλαζηεο παξαιίεο κε Γαιάδηεο εκαίεο (Δξεζνύ, Βαηεξώλ), θαη γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ζύκβαζεο ηεζζάξσλ (4) θαη’ αλώηαην όξην κελώλ,  

2) Οθηώ (8) εξγάηεο πξαζίλνπ πνπ ζα εξγαζηνύλ ζε όιν ην εύξνο ηνπ Γήκνπ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ζύκβαζεο δύν (2) θαη’ αλώηαην όξην κελώλ θαη  
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3) Δπηά (7) πδξνλνκείο γηα ηηο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλάγθε εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε (5) 

ζα εξγαζηνύλ κε ρξνληθό δηάζηεκα ζύκβαζεο σο πέληε (5) θαη’ αλώηαην όξην κελώλ εληόο ηεο αξδεπηηθήο 

πεξηόδνπ (ζηηο Κνηλόηεηεο Παξαθνίισλ, Αλεκώηηαο, Φίιηαο, Βαζηιηθώλ, Δξεζνύ) θαη νη δύν (2) κε ρξνληθό 

δηάζηεκα ζύκβαζεο σο δύν θαη’ αλώηαην όξην (2) κελώλ εληόο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ (ζηηο Κνηλόηεηεο 

Παξαθνίισλ θαη Κάπεο).  

 

Οη πηζηώζεηο γηα ηηο παξαπάλσ πξνζιήςεηο ζα βαξύλνπλ ηνπο εμήο θσδηθνύο :  

α) γηα ηνπο εξγάηεο πξαζίλνπ ηνπο Κ.Α. 35.6041 θαη 35.6054.0001,  

β) γηα ηνπο λαπαγνζώζηεο ηνπο Κ.Α. 15.6041 θαη 15.6054.0001 θαη  

γ) γηα ηνπο πδξνλνκείο ηνπο Κ.Α. 25.6041 θαη 25.6054.0001 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ 

ΗΓΟΥ» (Κ.Α. 35.6041, 15.6041, 25.6041) θαη «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΦΚΑ εθηάθησλ ππαιιήισλ 

ΗΓΟΥ (πξώελ εξγνδ. ΗΚΑ)» (Κ.Α. 35.6054.0001, 15.6054.0001, 25.6054.0001). 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 23 Μαρηίοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


