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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 17/12-04-2021 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

92 Βεβαίσζε ηεο 

αδπλακίαο εθηέιεζεο 

ηεο ππεξεζίαο 

ζύληαμεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο 

θαθέινπ ππνβνιήο 

αίηεζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζην 

πιαίζην ηεο πξόηαζεο 

γηα ηελ σξίκαλζε 

έξγσλ θαη δξάζεσλ, 

γηα ηελ ζπληήξεζε 

Γεκνηηθώλ αλνηρηώλ 

Αζιεηηθώλ ρώξσλ, 

ρνιηθώλ κνλάδσλ, 

πξνζβαζηκόηεηα 

ΑΜΔΑ, ζην 

πξόγξακκα 

«ΑΝΣΩΝΗ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 
     Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ζε ηξίην - εμεηδηθεπκέλν νηθνλνκηθό θνξέα, κε απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη 

επάξθεηα πξνζσπηθνύ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, ηε ζύληαμε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ (πξόζθιεζε ΑΣ10) κε ηίηιν: «Ωξίκαλζε έξγσλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο Παηδεία, 

Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη Αζιεηηζκόο», γηα κειέηεο σξίκαλζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ, γηα ηελ ζπληήξεζε 

Γεκνηηθώλ αλνηρηώλ Αζιεηηθώλ ρώξσλ, ρνιηθώλ κνλάδσλ, πξνζβαζηκόηεηα ΑΜΔΑ, από ηνλ Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ.  

     Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο ςήθηζε ΚΑΣΑ.  

 

      

Α/

Α 

ΘΔΜΑ 

ΔΚΣΟ 
ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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ΣΡΙΣΗ», από ην 

Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

2 2
ο
   

Η/Γ 

93 Πξνγξακκαηηζκόο 

πξνζιήςεσλ κόληκνπ 

πξνζσπηθνύ γηα ηελ 

θάιπςε δπν (2) 

ζέζεσλ. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε δπν (2) ζέζεσλ, ζύκθσλα 

κε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο, γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο : 

Α) Μία (1) ζέζε, ΠΔ Μεραληθώλ (Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ) θαη,   

Β) Μία (1) ζέζε, ΣΔ Μεραληθώλ Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

      

3 3
ο
    

Η/Γ 

94 ΟΡΙΜΟ 

ΑΡΜΟΓΙΩΝ 

ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΤΜΒΑΔΩΝ, ΜΔ 

ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ 

ΑΝΑΘΔΗ, ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΣΟ 2021. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Σελ έγθξηζε σο αξκνδίσλ γηα ηελ παξαιαβή θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ γηα ην έηνο 2021, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηε ζύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ Αγαζώλ θαη Τπεξεζηώλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο Απεπζείαο 

Αλάζεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο εθάζηνηε Γηεύζπλζεο, ή Απηνηεινύο Σκήκαηνο, πνπ ζα έρνπλ ζπληάμεη ηε 

ζρεηηθή Μειέηε. 

     Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο ςήθηζε ΚΑΣΑ.  

     Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. αιηακάξαο Γεώξγηνο, όπσο δήισζε θαη θαηαγξάθεθε ζηα 

πξαθηηθά, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα.  

 

 

 

      

4 4
ο
  

Η/Γ 

95 πγθξόηεζε κειώλ 

επηηξνπήο 

παξαθνινύζεζεο θαη 

παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

1) Δγθξίλεη ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ, ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ην έηνο 2021, αξκόδηα γηα ηελ Πάγηα 

Πξνθαηαβνιή, πνπ ζπζηήζεθε σο εμήο:  

      2)   Η ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ σο άλσ Δπηηξνπώλ ζα είλαη ε 31-12-2021.  

 

     Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. αιηακάξαο Γεώξγηνο, όπσο δήισζε θαη θαηαγξάθεθε ζηα 

πξαθηηθά, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα.  
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Α/

Α 

ΘΔΜΑ 

 
ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

5 1
ο
  

Η/Γ  

96 Έγθξηζε 1νπ 

πξαθηηθνύ ηεο 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΓΗΠΔΓΟΤ 

ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ» - 

αλάδεημεο πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Σελ έγθξηζε ηνπ από 06-04-2021 1νπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ» (κε εθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο : 299.145,30 επξώ 

ρσξίο Φ.Π.Α. / 350.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α. 17%, ρξεκαηνδόηεζε : πηζηώζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ), 

κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηα 

ζπλεκκέλα ζηνηρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

     1. ηελ απνδνρή όισλ ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

θαζώο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

     2. ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΓΟΜΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ & ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΔ» σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε κέζε πνζνζηηαία 

έθπησζε 41,67 %.  

     Καηά ηεο απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.3. ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. Οη πξνζεζκίεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα επηθέξνπλ 

αλαζηνιή ηεο ζύλαςεο ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. 

      

6 2
ο
  

Η/Γ 

97 Απόδνζε 

ινγαξηαζκνύ. 
[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     Α) Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ έηζη όπσο ππνβιήζεθε από ηελ ππόινγν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Καζηώηνπ Βηθηώξηα, καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έληεθα 

(11) θσηναληίγξαθα γξακκαηίσλ είζπξαμεο (θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκό) πνζνύ 430,00 επξώ έθαζηνλ θαη ην 

απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζε ινγαξηαζκό ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 4.730,00 επξώ κε 

εκεξνκελία πιεξσκήο 31/03/2021 θαη α/α παξαζηαηηθώλ από 37 έσο 47 ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.  

     Β) Απαιιάζζεη ηελ θα. Καζηώηνπ Βηθηώξηα από ππόινγν ηνπ πνζνύ ησλ 4.730,00 επξώ, ην νπνίν είρε 

δηαηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 78/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα 

απνπιεξσκή ησλ ζπλδξνκώλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ έληεθα (11) αθηώλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζην Γηεζλέο Πξόγξακκα Γαιάδηεο εκαίεο έηνπο 2021.  

     Σα πξσηόηππα έγγξαθα ζα θαηαηεζνύλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

7 3
ο
  

Η/Γ 

98 Απαξαίηεηεο 

Δλέξγεηεο/Πξάμεηο/ 

ηειέρσζε 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
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πινπνίεζεο κε ίδηα 

κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 

(A/A 1) «ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ» ηεο 

Πξάμεο «ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ» κε θσδηθό 

ΟΠ (MIS) 5074529. 

(Ι.Γ.Ο.Υ.) πιήξνπο απαζρόιεζεο γηα ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο κε Παξάξηεκα Ρνκά 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο  

     «Αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ελεξγόο έληαμε θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά εππαζώλ νκάδσλ» ηνπ Δ.Π. «Βόξεην 

Αηγαίν» σο εμήο : 

8 4
ο
  

Η/Γ 

99 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα εηδώλ 

ρεηξνηερλίαο θαη 

θαιιηηερλίαο γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ηνπ Γξαθείνπ ΑκεΑ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε δαπάλεο πνζνύ έμη ρηιηάδσλ θαη νγδόληα ηεζζάξσλ επξώ (6.084,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17% από ηνλ Κ.Α. 15.6471.0001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, έηνπο 2021, κε ηίηιν «Γαπάλεο θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ», γηα ηελ θάιπςε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γξαθείνπ ΑκεΑ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.  

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

πξνκήζεηαο. 

9 5
ο
  

Η/Γ 

100 Οξηζκόο δηθεγόξνπ [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Οξίδεη ηνλ θ. Παλαγηώηε Διεπζεξίνπ ηνπ Αξηζηόβνινπ, δηθεγόξν Καιινλήο (Α.Μ. 371) ηνπ 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο, πξνθεηκέλνπ ππεξαζπηδόκελνο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, λα παξαζηεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Μεζνηόπνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ηελ Πέκπηε 3 Ινπλίνπ 2021 ζηελ Δηζαγγειία Πιεκκειεηνδηθώλ Μπηηιήλεο, ζύκθσλα κε ην 

θιεηήξην ζέζπηζκα Αξηζκόο ΒΜ Α2020/1524 θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν.  

     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 θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

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

 

10 6
ο
  

Η/Γ 

101 4ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 4ε Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 



 5 

Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ  

έηνπο 2021. 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, σο εμήο : 

 
      

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 12 Απριλίοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


