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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 18/19-04-2021 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

102α ΔΓΚΡΗΖ ΣΩΝ 

ΟΡΩΝ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ 

ΑΝΑΘΔΖ 

ΑΝΟΗΚΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΜΔΩ ΣΟΤ 

Δ..Ζ.ΓΖ. ΓΗΑ 

ΣΖΝ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     1) Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζκ. 132/2020 κειέηεο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» πξνυπνινγηζκνχ 232.000,00 

επξψ (198.290,60,00 € ρσξίο ΦΠΑ θαη 33.709,40 € ζπλππνινγηδφκελνπ ΦΠΑ 17%), κε Κ.Α. 30.6662.0006 

θαη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ.  

     2) Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε).  

     3) Σελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 

 

      

2 2
ο
   

Η/Γ 

102β Απνδνρή απνθάζεσλ 

έληαμεο πξάμεσλ ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα 

«ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ 

 [ΟΜΟΦΩΝΑ] 
      

     Σελ έγθξηζε ηεο απνδνρήο ησλ απνθάζεσλ έληαμεο ησλ παξαθάησ πξάμεσλ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα: 

      

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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ΘΑΛΑΑ 2014-

2020», Σνπηθφ 

πξφγξακκα 

CLLD/LEADER 

Λέζβνπ. 

3 3
ο
    

Η/Γ 

103 Έγθξηζε δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο αηξεηψλ 

(Γεκάξρνπ). 

 [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

 
     1. Δγθξίλνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, θ. Πέηζα.  

     2. Ο Γήκαξρνο, ζα αλαρσξήζεη αεξνπνξηθψο γηα ηελ Αζήλα, ζηηο 22 Απξηιίνπ 2021 θαη ψξα 09:30 πκ.  

Ο σο άλσ ζα επηζηξέςεη απφ ηελ Αζήλα ζηελ Μπηηιήλε, αθηνπιντθψο, ζηηο 22 Απξηιίνπ 2021 θαη ψξα 20:00 

κκ.  

     3. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθφ-αθηνπιντθφ) θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο (κίαο εκέξαο),ζα 

θαιπθζνχλ απφ ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ζα βαξχλνπλ ην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 σο παξαθάησ:  

 

 

 

 

      

4 4
ο
  

Η/Γ 

104 Έγθξηζε Απνινγηζκνχ 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

 
     1. Δγθξίλεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

     2. Σελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ππ’ 

αξηζ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΔΚ 448 Β΄) απφθαζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαη ζηελ 

παξ.8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.2539/97 ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πξνο έγθξηζε. 

Έπεηηα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζα ππνβιεζεί γηα έιεγρν καδί κε ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.  
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5 5
ο
  

Η/Γ  

105 Έγθξηζε φξσλ 

δηαθήξπμεο 

ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ: 

«Παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπκβνχινπ 

ππνζηήξημεο γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ 

Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ 

Ορεκάησλ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Σελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε, ζε εμεηδηθεπκέλν νηθνλνκηθφ 

θνξέα, ηεο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ 26/2021 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, φπσο βεβαηψλεηαη κε ηελ αξηζ. 871/21-01-2021 Βεβαίσζε αδπλακίαο 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαηάξηηζεο ηνπ ΦΖΟ.  

     Β) Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γεληθήο ππεξεζίαο, φπσο αλαπηχζζνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 

26/2021 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.  

     Γ) Σελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ γεληθή ππεξεζία ππνζηήξημεο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ 

Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ, φπσο απνηππψλνληαη ζην ρέδην Γηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, καδί κε ηα Παξαξηήκαηά ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 

 

      
     . 
      

6 6
ο
  

Η/Γ 

106 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ γηα ηελ 

έληαμε ζην 

Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΩΝΖ  

ΣΡΗΣΖ» 

(Πξφζθιεζε ΑΣ05 θαη 

ΑΣ14). 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     Α) Σελ έγθξηζε ηεο ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ05 κε Α.Π.: 14575/24-07-2020 (άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Πνηφηεηα δσήο θαη εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκψλ» κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ – Αγξνηηθή 

Οδνπνηία»), ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν:  

«Αγξνηηθή Οδνπνηία Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ»,  

2. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ14 κε Α.Π.: 20003/27-10-2020 (άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, 

Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» κε ηίηιν: «Διιάδα 1821 – Διιάδα 2021»), ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν: 

«Γηεζλέο Κέληξν Μειέηεο θαη Αλάδεημεο ηεο Ηζηνξηθήο Μλήκεο θαη ηνπ Πνιηηηζκηθνχ Σξαχκαηνο κε έδξα 

ηελ Λέζβν»  

     Β) Δηζεγείηαη ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ, φπσο αλαθέξνληαη :  
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1. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ05 κε Α.Π.: 14575/24-07-2020 γηα ηελ ππνβνιή  

πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» κε ηίηιν: «Αγξνηηθή Οδνπνηία Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ»,  

2. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ14 κε Α.Π.: 20003/27-10-2020 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» (άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Παηδεία, Πνιηηηζκφο,  

Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» κε ηίηιν: «Διιάδα 1821 – Διιάδα 2021»), ππνβνιή  

πξφηαζεο κε ηίηιν: «Γηεζλέο Κέληξν Μειέηεο θαη Αλάδεημεο ηεο Ηζηνξηθήο Μλήκεο θαη ηνπ Πνιηηηζκηθνχ 

Σξαχκαηνο κε έδξα ηελ Λέζβν».  

     Γ) Δηδηθά γηα ηελ πξφηαζε κε ηίηιν : «Γηεζλέο Κέληξν Μειέηεο θαη Αλάδεημεο ηεο Ηζηνξηθήο Μλήκεο θαη 

ηνπ Πνιηηηζκηθνχ Σξαχκαηνο κε έδξα ηελ Λέζβν» ηεο πξφζθιεζεο ΑΣ14, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

απνθαζίδεη λα εηζεγεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή πίζησζε πνπ ζα 

εγθξηζεί απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» είλαη κηθξφηεξε απφ ην ζπλνιηθή 

δαπάλε ηεο πξάμεο, ε δηαθνξά ηνπ πνζνχ ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

7 7
ο
  

Η/Γ 

107 Έγθξηζε δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο αηξεηψλ 

(Αληηδεκάξρσλ). 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     1. Δγθξίλνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, θ. Εαθείξε 

Δπζηξάηηνπ ζηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζε ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ ζην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο», ζην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη 

Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (Η.Γ.Μ.Δ) θαη Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 

(ΚΑΠΔ) θαη λα ζπδεηήζεη πξνηάζεηο πνπ έρεη ππνβάιιεη ν Γήκνο θαη αθνξνχλ ην Γεσζεξκηθφ πεδίν 

Πνιηρλίηνπ.  

     2. Ο Αληηδήκαξρνο, ζα αλαρσξήζεη αεξνπνξηθψο γηα ηελ Αζήλα, ζηηο 21 Απξηιίνπ 2021 θαη ψξα 15:10.  

Ο σο άλσ ζα επηζηξέςεη απφ ηελ Αζήλα ζηελ Μπηηιήλε, αεξνπνξηθψο, ζηηο 23 Απξηιίνπ 2021 θαη ψξα 19:50 

κκ.  

     3. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθά), δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο (ηξεηο εκέξεο), ζα 

θαιπθζνχλ απφ ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ζα βαξχλνπλ ην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 σο παξαθάησ: 

 
      

8 8
ο
  

Η/Γ 

108 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα 

αζπξκάησλ, 

ππξνηερλεκάησλ ζηηο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

 

     Α) Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ ηξηψλ ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ εμήληα έλα επξψ (3.861,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17%, απφ ηνλ ΚΑ:15.6691.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, έηνπο 2021, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ Παζραιηλνχ δηάθνζκνπ», ζην πιαίζην πξνκήζεηαο 
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Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, γηα ηνλ 

ενξηαζκφ ηνπ ΠΑΥΑ 

2021». 

αζπξκάησλ θαη ππξνηερλεκάησλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Πάζρα ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ.  

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

πξνκήζεηαο  

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

 

 

 

9 9
ο
  

Η/Γ 

109 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε εθηέιεζεο 

ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

: «Τπεξεζία 

ππνζηήξημεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

FINE/ADAPT & ηνπ 

ελεξγεηαθνχ 

ινγηζκηθνχ ΚΔΝΑΚ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ εθαηφ ζαξάληα επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ 

(1.140,75 €) ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 30.6266.0001, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2021, 

κε ηίηιν «Δξγαζία ζπληήξεζεο - αλαβάζκηζεο - ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ εθδφζεσλ ησλ 

εθαξκνγψλ ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ» πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηελ ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο.  

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

 

10 10
ο
  

Η/Γ 

110 Έγθξηζε 1νπ 

πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΡΗΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» 

- αλάδεημεο 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Σελ έγθξηζε ηνπ απφ 09-04-2021 1νπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΡΗΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» (κε εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο : 147.863,25 επξψ 

ρσξίο Φ.Π.Α. / 173.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 17%, ρξεκαηνδφηεζε: πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ. θαη 

ΑΣΑ – ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ), κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα :  

     1. ηελ απνδνρή φισλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

θαζψο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλαθεξφκελα ζην αλσηέξσ 

πξαθηηθφ. 

     2. ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΔΓΔΘΛΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Η.Κ.Δ. (δ.η. 

ΔΓΔΘΛΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ)», σο πξνζσξηλφ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε κέζε πνζνζηηαία έθπησζε 36,11 %.  

     Καηά ηεο απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.3. ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Οη πξνζεζκίεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. 
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11 11
ο
  

Η/Γ 

111 «ΜΗΘΩΔΗ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΓΗΑ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΕΖΜΗΩΝ ΣΖΝ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ  

ΟΓΟΠΟΗΑ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ 

ΑΠΟ ΣΑ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΣΗ 

12/1/2021 ΣΩΝ  

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ 

ΔΝΟΣΖΣΩΝ 

ΠΔΣΡΑ, 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ, 

ΜΖΘΤΜΝΑ, 

ΑΓΗΑ  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ΚΑΗ 

ΔΡΔΟΤ-ΑΝΣΗΖ, 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ  

ΛΔΒΟΤ» 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 
     1. Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 θαη 32Α ηνπ Ν. 4412/2016 σο ηζρχνπλ ζήκεξα, ιφγσ θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο νθεηιφκελε ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο (406/15-01-2021 απφθαζε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ εθηφο ηεο 

Καιινλήο (πνπ ήηαλ ήδε θεξπγκέλε) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Ζ θήξπμε ηεο πεξηνρήο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθδήισζεο ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη γηα έμη (6) κήλεο, ήηνη έσο θαη 12 Ηνπιίνπ 2021) ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηινπο :  

 

     2. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο κειέηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο , γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα 

θαηξηθά θαηλφκελα ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2021 ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Πέηξαο, Μαληακάδνπ, Μήζπκλαο, 

Αγίαο Παξαζθεπήο, Πνιηρλίηνπ θαη Δξεζνχ-Αληίζζεο κε ηίηινπο:  

 

     3. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

     4. πγθξνηεί ηξηκειή Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019), πνπ πξνηείλεηαη σο εμήο:  

 

 
     Ωο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Καξαγηάλλε Αλαζηαζία θαη Αλαπιεξσκαηηθφο ηεο Πξνέδξνπ ε 

Αλαζηαζίνπ Αηκηιία.  

 
     Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε αξαθάθε Μαξηάλζε.  

     Ζ Δπηηξνπή ζα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζα εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλφκελν 

φξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019).  

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 1,2 ηνπ άξζξνπ 73 

Ν.4412/16, ζα ιεθζεί λεφηεξε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αλαδφρσλ. 

 

     Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθφιανο ςήθηζε ΚΑΣΑ.  
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12 12
ο
  

Η/Γ 

112 Έγθξηζε ηεπρψλ 

κειέηεο - ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, 

θαηάξηηζε φξσλ, 

ζχληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΝΔΟΣΖΣΑ Γ.Κ. 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     1) Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρψλ ηεο ππ’ αξηζκ. 3/2021 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, φπσο κεξηθψο επηθαηξνπνηήζεθε απφ ηελ ίδηα Τπεξεζία, θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

πνπ παξαηίζεληαη ζε απηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΝΔΟΣΖΣΑ Γ.Κ. ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ».  

     2) Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ – δηελέξγεηα 

ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ νπνία θάζε 

ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα 

ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ 

νξίσλ ηνπ ίδηνπ λφκνπ (εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο : 367.521,37 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. / 430.000,00 επξψ κε 

Φ.Π.Α. 17%, ρξεκαηνδφηεζε : πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ. θαη ΑΣΑ - ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ), ζχκθσλα θαη κε ην ζρέδην δηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

13 13
ο
  

Η/Γ 

113 Έγθξηζε ηεπρψλ 

κειέηεο - ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, 

θαηάξηηζε φξσλ, 

ζχληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΠΛΑΚΟΣΡΩΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ 

(ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ) 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     1) Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρψλ ηεο ππ’ αξηζκ. 99/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, φπσο κεξηθψο επηθαξνπνηήζεθε απφ ηελ ίδηα Τπεξεζία, θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

πνπ παξαηίζεληαη ζε απηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΠΛΑΚΟΣΡΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΟΓΟΤ 

ΒΟΣΖ (ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ) ΚΑΛΛΟΝΖ».  

     2) Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ – δηελέξγεηα 

λέαο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ νπνία θάζε 

ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα 

ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ 

νξίσλ ηνπ ίδηνπ λφκνπ (εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο : 243.863,25 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. / 285.320,00 επξψ κε 

Φ.Π.Α. 17%, ρξεκαηνδφηεζε : πηζηψζεηο ΑΣΑ – ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ), 

ζχκθσλα θαη κε ην λέν ζρέδην δηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

14 14
ο
  

Η/Γ 

114 Έγθξηζε ηεπρψλ 

κειέηεο - ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, 

θαηάξηηζε φξσλ, 

ζχληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     1) Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρψλ ηεο ππ’ αξηζκ. 200/2018 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ, φπσο κεξηθψο επηθαηξνπνηήζεθε απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ παξαηίζεληαη ζε απηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΔΦΤΡΑ ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΩ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ ΚΑΛΛΟΝΖ – 

ΠΔΣΡΑ».  

     2) Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ – δηελέξγεηα 
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«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΖ 

ΟΓΟΤ ΑΠΟ 

ΓΔΦΤΡΑ 

ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΩ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ 

ΚΑΛΛΟΝΖ – 

ΠΔΣΡΑ». 

λέαο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ νπνία θάζε 

ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα 

ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ 

νξίσλ ηνπ ίδηνπ λφκνπ (Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο : 491.452,99 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. / 575.000,00 επξψ κε 

Φ.Π.Α. 17%, Υξεκαηνδφηεζε : πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ.), ζχκθσλα θαη κε ην λέν ζρέδην 

δηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 19 Απριλίοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


