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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 16/06-04-2021 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΔΜΑΤΑ ΗΜΔΡΗΣΙΑΣ ΓΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

82 Έγθξηζε 1νπ 

πξαθηηθνύ ηεο 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – 

ΒΔΛΣΙΩΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ 

ΥΩΡΩΝ – 

ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ» 

- αλάδεημεο 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

      

     Σελ έγθξηζε ηνπ από 02-04-2021 1νπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ – ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ» (κε εθηηκώκελε 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 ΙΙ») θαη ΑΣΑ – ΣΑΚΣΙΚΑ 

ΔΟΓΑ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ), κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη 

αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

2 2
ο
   

Η/Γ 

83 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

εηδώλ εηθαζηηθώλ 

ηερλώλ γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο 

δξάζεσλ/έξγσλ ηνπ 

Γξαθείνπ ΑκεΑ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ έμη ρηιηάδσλ νγδόληα ηεζζάξσλ επξώ (6.084,00 €) από ηνλ 

Κ.Α. 15.6471.0001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, έηνπο 2021, κε ηίηιν «Γαπάλεο 

θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ», ζην πιαίζην πξνκήζεηαο εηδώλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη έξγσλ ηνπ Γξαθείνπ ΑκεΑ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ππό ηελ επνπηεία 

ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ.  

Πίζησζε ΚΑ: 23.400,00€  

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Λέζβνπ, ππό ηελ 

επνπηεία ηεο 

Γηεύζπλζεο 

Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο 

& Πνιηηηζκνύ». 

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

πξνκήζεηαο. 

3 3
ο
    

Η/Γ 

84 ύζηαζε πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ζηηο 

θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2021. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Σε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2021, γηα θάζε θνηλόηεηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

     Β) Οξίδεη ππνιόγνπο ηνπο αληίζηνηρνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ πκβνπιίσλ ησλ     

Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.  

     Γ) Οξίδεη ηνπο ΚΑΔ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 κε ηηο αληίζηνηρεο εγγεγξακκέλεο      

πηζηώζεηο γηα ρξήζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο από ηνπο Πξνέδξνπο.  

     Γ) Οξίδεη ε εκεξνκελία απόδνζεο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο λα κελ ππεξβαίλεη ηελ 6ε Ννεκβξίνπ 2021.  

     Δ) Να απνζηείιεη ηελ ζρεηηθή απόθαζε ζύζηαζεο θαη απόδνζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2021, σο αίηεκα γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
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ο
  

Η/Γ 

85 Έγθξηζε 

Α΄αλακόξθσζεο 

ζηνρνζεζίαο 

πξνϋπνινγηζκνύ 

Οινθιεξσκέλν 

Πιαίζην Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ) ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2021.. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηελ 1ε αλακόξθσζε ζηνρνζεζίαο πξνϋπνινγηζκνύ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ) 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο αλακνξθσκέλνπο, κεηά 

ηελ ππνρξεσηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, Πίλαθεο ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ 

έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ πνπ επνπηεύεη θαη εηζεγείηαη ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ θαηά λόκν έγθξηζή ηνπ αλακνξθσκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ).  

     Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. αιηακάξαο Γεώξγηνο ςήθηζε ΚΑΣΑ  
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ο
  

Η/Γ  

86 Καηάξηηζε όξσλ γηα 

ηε δηελέξγεηα θαλεξήο, 

πξνθνξηθήο θαη 

κεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο 

κίζζσζεο αθηλήηνπ 

(απνζήθεο) γηα ηηο 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

     Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη κεηνδνηηθήο  

δεκνπξαζίαο κίζζσζεο αθηλήηνπ (απνζήθεο) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, σο αθνινύζσο: 
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αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 

Απηεπηζηαζίαο. 
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ο
  

Η/Γ 

87 Έγθξηζε θαζνξηζκνύ 

ηηκώλ γηα ηελ κίζζσζε 

κεραλεκάησλ- 

νρεκάησλ θ.ι.π γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ 

ζηελ πεξηνρή επζύλεο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ γηα ηελ 

πεξίνδν έσο 

31/12/2021. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηνλ θαζνξηζκό ηηκώλ κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θ.ι.π γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ πεξίνδν έσο 31/12/2021 
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ο
  

Η/Γ 

88 Οξηζκόο δηθαζηηθνύ 

επηκειεηή γηα επίδνζε 

δηθνγξάθσλ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     Α. Οξίδεη ηελ θα. Γαληγέιιε Κπξηαθή, δηθαζηηθή επηκειήηξηα ηνπ Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ 
κε ΑΜ. 15791 θαη Γηεύζπλζε : Αθαδεκίαο 78 – Αζήλα, ωο Γηθαζηηθό Δπηκειεηή πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζε δύν (2) επηδόζεηο, (κία γηα θάζε ππόζεζε), ηωλ δηθνγξάθωλ ηωλ θαηωηέξω 
δύν ππνζέζεωλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ :  
α) Να θαηαζέζεη αίηεζε αθπξώζεωο θαηά ηεο αξηζ. 71496/29-10-2020 απόθαζεο ηνπ 

Υπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ,  
β) Να θαηαζέζεη αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεωο θαηά ηεο αξηζ. 40147/14-09-2020 
απόθαζεο ηνπ Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ.  

     Β. Η ακνηβή ηεο δηθαζηηθήο επηκειήηξηαο ζα αλέιζεη ζηα 86,80 επξώ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.00.6111, ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, κε ηίηιν «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξαθώλ», ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 21798/2016 ΚΥΑ, 
(ΦΔΚ Β 709/16-3-2016) 
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ο
  

Η/Γ 

89 Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ 

Πξαθηηθώλ ηνπ 

αλνηρηνύ δηεζλνύο 

ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ 

«Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ γηα ηηο 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλεη ην από 30/03/2021 1ν Πξαθηηθό, ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ αλνηρηνύ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ».  

     Β) Δγθξίλεη ην από 01/04/2021 2ν Πξαθηηθό, ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ, ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ.  
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αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ». 

     Γ) Δγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ηελ θαηάηαμε απηώλ θαηά ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνύ, κε βάζε ην 

νξηδόκελν ζηε δηαθήξπμε θξηηήξην θαηαθύξσζεο θαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξαθηηθά.  

     Γ) Αλαθεξύζζεη πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο θαηά ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

πξαθηηθά. 
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ο
  

Η/Γ 

90 Γλσκνδόηεζε ζρεηηθά 

κε ηελ ιήςε 

απόθαζεο πεξί κε 

άζθεζεο ηνπ έλδηθνπ 

κέζνπ ηεο έθεζεο 

ελαληίνλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. 437/2019 

Απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ 

Μπηηιήλεο. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο εθέζεσο θαηά ηεο ππ αξηζκ. 437/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο.  

     Β) Να γίλεη ε θαηαβνιή ησλ επηδηθαζζέλησλ πνζώλ, λνκηκόηεηα από ηεο επηδόζεσο ηεο αγσγήο, ήηνη από 

ηελ 14ε Γεθέκβξηνπ 2013. 
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Η/Γ 

91 Οξηζκόο δηθεγόξνπ. [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     Α) Οξίδεη δηθεγόξν ηνλ θ. Γηαιεθηό Γεκήηξην (Α.Μ. 240) κε έδξα ηελ Καιινλή Λέζβνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

γλσκνδνηήζεη γηα ζπκβηβαζκό κε θαηάξγεζε δίθεο επί δπν εθθξεκώλ ππνζέζεσλ ηνπ θ. Λνπθά Βελίδε κε 

ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 11305/28-08-2020 αίηεζε ηνπ.  

     Β) Η ακνηβή ηνπ Γηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ ζην πνζό ησλ 250 επξώ, πιελ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α.00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, κε ηίηιν «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξαθώλ». 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 06 Απριλίοσ 2021 
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Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


