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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 19/26-04-2021 τακτική ζςνεδπίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

115 πγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ 

ΟΓΟΤ ΑΠΟ 

ΓΔΦΤΡΑ 

ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΧ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ 

ΚΑΛΛΟΝΖ – 

ΠΔΣΡΑ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
     πγθξνηεί ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΔΦΤΡΑ 

ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΧ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ ΚΑΛΛΟΝΖ – ΠΔΣΡΑ», εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο 

491.452,99 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α) ηεο 

παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, σο θαησηέξσ.  

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

1. ΜΑΡΗΝΑ ΣΔΓΓΟΤ, ΣΔ Μεραληθψλ (Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

2. ΔΤΣΡΑΣΗΟ – ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΧΛΑΚΔΛΛΖ, ΠΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. 

ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

3. ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΝΓΖΛΖ, ΠΔ Μεραληθψλ (Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

1. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΔΛΖΝΑ, ΣΔ Μεραληθψλ (Γνκηθψλ Έξγσλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

2. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΝΔΛΛΟ, ΣΔ Μεραληθψλ (Γνκηθψλ Έξγσλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

3. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΑΡΑ, ΠΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε ΜΑΡΗΝΑ ΣΔΓΓΟΤ (Σερληθή Τπάιιεινο, εγγεγξακκέλε ζην 

Με.Μ.Δ.Γ.) θαη αλαπιεξσηήο ηεο Πξνέδξνπ νξίδεηαη ν ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΔΛΖΝΑ (Σερληθφο 

Τπάιιεινο, εγγεγξακκέλνο ζην Με.Μ.Δ.Γ.).  

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Γ., πιελ ηνπ αλαπιεξσηή ηεο Πξνέδξνπ, αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε, 

πιελ ηεο Πξνέδξνπ, θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά νξηζκνχ ηνπο,  

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Ζ Δ.Γ. παξακέλεη ζε ηζρχ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

Ζ Δ.Γ. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ηδίσο :  

α) αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ,  

β)ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο,  

γ) ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο,  

δ)εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 

θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη  

ε) γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

 

      

2 2
ο
   

Η/Γ 

116 πγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΝΔΟΣΖΣΑ Γ.Κ. 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     πγθξνηεί ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΝΔΟΣΖΣΑ Γ.Κ. ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο 367.521,37 επξψ 

ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξ. 8, ηνπ 

άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, σο θαησηέξσ.  

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

1. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΗΣΕΗΝΑ, ΣΔ Μεραληθψλ (Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. 

ΛΔΒΟΤ  

2. ΑΜΔΡΧ ΚΛΑΓΟΓΔΝΖ, ΠΔ Οηθνλνκηθνχ, Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

3. ΑΗΜΗΛΗΑ ΑΝΑΣΑΗΟΤ, ΣΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

1. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΔΡΓΑΝΖ, ΠΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

2. ΑΝΝΑ ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΖ, ΣΔ Δξγνδεγψλ (ρσξίο πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. 

ΛΔΒΟΤ  

3. ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, ΣΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΗΣΕΗΝΑ (Σερληθφο Τπάιιεινο, εγγεγξακκέλνο 

ζην Με.Μ.Δ.Γ.) θαη αλαπιεξψηξηα ηνπ Πξνέδξνπ νξίδεηαη ε ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΔΡΓΑΝΖ (Σερληθή 

Τπάιιεινο, εγγεγξακκέλε ζην Με.Μ.Δ.Γ.).  

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Γ., πιελ ηεο αλαπιεξψηξηαο ηνπ Πξνέδξνπ, αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε, 

πιελ ηνπ Πξνέδξνπ, θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά νξηζκνχ ηνπο,  

Ζ Δ.Γ. παξακέλεη ζε ηζρχ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

Ζ Δ.Γ. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ηδίσο :  

α) αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ,  
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β)ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο,  

γ) ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο,  

δ)εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 

θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη  

ε) γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

      

3 3
ο
    

Η/Γ 

117 πγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ 

«ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ 

(ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ) 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

 [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     πγθξνηεί ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΟΓΟΤ 

ΒΟΣΖ (ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ) ΚΑΛΛΟΝΖ», εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο 243.863,25 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α., 

πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, σο θαησηέξσ.  

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

1. ΜΑΡΗΝΑ ΣΔΓΓΟΤ, ΣΔ Μεραληθψλ (Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

2. ΔΤΣΡΑΣΗΟ – ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΧΛΑΚΔΛΛΖ, ΠΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. 

ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

3. ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΝΓΖΛΖ, ΠΔ Μεραληθψλ (Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

1. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΔΛΖΝΑ, ΣΔ Μεραληθψλ (Γνκηθψλ Έξγσλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

2. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΝΔΛΛΟ, ΣΔ Μεραληθψλ (Γνκηθψλ Έξγσλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

3. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΑΡΑ, ΠΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ), Τπάιιεινο Γ. ΓΤΣ. ΛΔΒΟΤ  

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε ΜΑΡΗΝΑ ΣΔΓΓΟΤ (Σερληθή Τπάιιεινο, εγγεγξακκέλε ζην 

Με.Μ.Δ.Γ.) θαη αλαπιεξσηήο ηεο Πξνέδξνπ νξίδεηαη ν ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΔΛΖΝΑ (Σερληθφο 

Τπάιιεινο, εγγεγξακκέλνο ζην Με.Μ.Δ.Γ.).  

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Γ., πιελ ηνπ αλαπιεξσηή ηεο Πξνέδξνπ, αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε, 

πιελ ηεο Πξνέδξνπ, θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά νξηζκνχ ηνπο,  

Ζ Δ.Γ. παξακέλεη ζε ηζρχ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

Ζ Δ.Γ. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ηδίσο :  

α) αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ,  

β)ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο,  

γ) ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο,  

δ)εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 

θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη  
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ε) γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.  

 

 

 

      

4 4
ο
  

Η/Γ 

118   
 

 

 

        

5 5
ο
  

Η/Γ  

119 πκπιήξσζε αξρηθνχ 

θεηκέλνπ ηεο λέαο 

Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο κεηαμχ ησλ 

«Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α. 

ΛΔΒΟΤ ΑΔ» θαη 

«Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ» γηα ηελ 

«Παξνρή 

ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο απφ ηνλ 

Σνπηθφ ΦνΓΑ 

(ΓΔΓΑΠΑ Λέζβνπ) 

ζην Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Σε ζπκπιήξσζε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηεο «ΓΔΓΑΠΑ 

ΛΔΒΟΤ ΑΔ» θαη ηνπ «Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» γηα ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

απφ ηνλ Σνπηθφ ΦνΓΑ (ΓΔΓΑΠΑ Λέζβνπ) ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, απφ 01/04/2021 έσο θαη 

31/05/2021, σο εμήο :  

«2. Ζ ΓΔΓΑΠΑΛ Α.Δ. έρεη ηελ επζχλε ηνπ θφζηνπο ακνηβήο θαη εμφθιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγνιάβσλ. Κάζε 

εξγνιάβνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία εθ ηνπ λφκνπ (δηπισκα θαη άδεηεο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο). Δπίζεο, αλαιακβάλεη λα ζπλάςεη ζχκβαζε αλάζεζεο κε εμσηεξηθφ ηερληθφ αζθάιεηαο, ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ, γηα ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο απηήο 

(δίκελν 01/04/2021 - 31/05/2021)».  

Ο παξαπάλσ φξνο ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην αξρηθφ θείκελν (άξζξν 1: αληηθείκελν ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο, παξάγξαθνο 2), ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 77/2021 -Οξζή Δπαλάιεςε (ΑΓΑ: 

6Χ6Ε46ΜΓΘ5-4ΑΚ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ν νπνίνο δελ επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ην Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

     Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθφιανο θαη θ. Υαηδεθπξηαδήο Υξπζφζηνκνο ςήθηζαλ 

ΠΑΡΧΝ.  

 

      
      
      



 5 

6 6
ο
  

Η/Γ 

120 Έγθξηζε ηεο 

δηελέξγεηαο αλνηθηνχ 

δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, έγθξηζε 

ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θαη 

ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνχ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Α) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 

απηνχ», ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 830.988,40 επξψ κε ΦΠΑ 17%. Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο 

ζχκβαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1.246.482,60 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17%.  

     Β) Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκφ 2/2021 κειέηε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο, φπσο απηέο 

έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ.  

     Γ) Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνχ», ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο, ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ 

ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 
 

7 7
ο
  

Η/Γ 

121 Πξφζιεςε έθηαθηνπ 

επνρηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Απηνηεινχο 

Σκήκαηνο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ελφςεη 

αληηππξηθήο πεξηφδνπ 

θαη ηελ αλάγθε ιήςεο 

αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα 

ππξνπξνζηαζία θαη 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ (4) κελψλ, 

κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγκπίνει ηην ππόζλητη έκηακηος εποσικού πποζυπικού με ζςμβάζειρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος, ην 

νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε θπζηθψλ ή άιισλ θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηνπ αλάγθεο 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, υρ εξήρ : 

 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

1 Υεηξηζηέο Μεραλεκάησλ 2 4 κήλεο 

2 Οδεγνί 5 4 κήλεο 

3 Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ  10 4 κήλεο 
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8 8
ο
  

Η/Γ 

122 Οξηζηηθή παξαιαβή 

ηεο κειέηεο κε ηίηιν 

«Καηαζθεπή Σερληθνχ 

έξγνπ  

Γεθπξψζεσο 

πδαηνξέκαηνο ζηε 

ζέζε Ξεξά Ξχια ηεο 

αγξνηηθήο πεξηνρήο  

Άγξαο Λέζβνπ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 
     Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Καηαζθεπή Σερληθνχ έξγνπ Γεθπξψζεσο πδαηνξέκαηνο 

ζηε ζέζε ‘’Ξεξά Ξχια’’ ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο Άγξαο Λέζβνπ, φπσο απηή ζπληάρζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο 

Φηλδαλή Παξαζθεπά, Σνπνγξάθν κεραληθφ Π.Δ. θαη Σνπξβαιή Μαξία, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ΠΔ, ειέγρζεθε 

απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη εγθξίζεθε απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ.  

     Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθφιανο θαη θ. Υαηδεθπξηαδήο Υξπζφζηνκνο ςήθηζαλ 

ΛΔΤΚΟ.  

 

 

      

 

 

 

9 9
ο
  

Η/Γ 

123 Δμεηδίθεπζε 

πηζηψζεσλ γηα ηηο 

δαπάλεο εθηεισληζκνχ 

2 εμσιέκβησλ 

κεραλψλ  απφ ΟΓΓΤ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ δηαθνζίσλ είθνζη επξψ θαη εμήληα δπν ιεπηψλ (220,62 €) γηα 

ηηο δαπάλεο εθηεισληζκνχ δπν (2) εμσιέκβησλ κεραλψλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ 

(ΟΓΓΤ). 

 

Β) Οξίδεη σο ππφινγν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ, ηνλ ηαθηηθφ 

ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Μαθξπδάθε Θεκηζηνθιή. 

      

10 10
ο
  

Η/Γ 

124 Έγθξηζε 1νπ 

πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΣΑ ΓΖΠΔΓΑ ΣΖ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Σελ έγθξηζε ηνπ απφ 19-04-2021 1νπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ  

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΑ ΓΖΠΔΓΑ ΣΖ ΑΝΔΜΧΣΗΑ & ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΖ» (κε εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο : 598.290,60 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. / 700.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 

17%, ρξεκαηνδφηεζε : πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ.), κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα 
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ΑΝΔΜΧΣΗΑ & 

ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΖ» - 

αλάδεημεο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. 

11 11
ο
  

Η/Γ 

125 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ γηα ηελ 

έληαμε ζην 

Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ  

ΣΡΗΣΖ» 

(Πξφζθιεζε ΑΣ07 θαη 

ΑΣ08). 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

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

Απηνδηνίθεζεο «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», ζπγθεθξηκέλα:  

1. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ07 κε Α.Π.: 16401/28-08-2020 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» (ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» 

κε ηίηιν «Αμηνπνίεζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ησλ Γήκσλ») κε ηίηιν πξφηαζεο: «Αμηνπνίεζε ηνπ 

θηηξηαθνχ απνζέκαηνο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ»,  

2. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ08 κε Α.Π.: 19576/19-10-2020 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» (ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Φεθηαθή χγθιηζε», κε ηίηιν «Smart cities, επθπείο 

εθαξκνγέο, ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ αζθάιεηα, πγεία - πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, 

εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – ηνπξηζκφ θαη πεξηβάιινλ, δξάζεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 4  

 

COVID-19» ), κε ηίηιν πξφηαζεο: «Γεκηνπξγία Κέληξνπ Έμππλεο Γεσξγίαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ»  

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

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ, φπσο αλαθέξνληαη :  

1. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ07 κε Α.Π.: 16401/28-08-2020 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» κε ηίηιν πξφηαζεο: «Αμηνπνίεζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ»,  

2. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ08 κε Α.Π.: 19576/19-10-2020 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» κε ηίηιν πξφηαζεο: «Γεκηνπξγία Κέληξνπ Έμππλεο Γεσξγίαο Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ»  

     Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. αιηακάξαο Γεψξγηνο ςήθηζε ΠΑΡΧΝ.  
 

12 12
ο
  

Η/Γ 

126 5ε Σξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 5ε Σξνπνπνίεζε ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, σο εμήο : 
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13 13
ο
  

Η/Γ 

127 Έγθξηζε πξφζιεςεο 

δηθεγφξσλ έκκηζζεο 

εληνιήο. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δχν (02) Γηθεγφξσλ κε Έκκηζζε Δληνιή, παξ’ Δθέηαηο, ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, κε δηθαίσκα παξάζηαζεο :  

1) ζηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα, ήηνη Δθεηείν, Πξσηνδηθείν θαη Δηξελνδηθείν,  

2) ζηα Πνηληθά Γηθαζηήξηα, ήηνη Δθεηείν, Πιεκκειεηνδηθείν, Σξηκειέο θαη Μνλνκειέο, θαη Πηαηζκαηνδηθείν, 

θαη  

3) ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, ήηνη Δθεηείν θαη Πξσηνδηθείν, Μνλνκειέο θαη Σξηκειέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο απηνχ. 

 

Β) Δγθξίλεη ε δαπάλε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο λα θαιχπηεηαη απφ ηνπο Κ.Α.Δ. : α) ζηνλ 00.6031, κε ηίηιν 

«Σαθηηθέο απνδνρέο κεηαθιεηψλ θαη β) ζηνλ 00.6053.0001, κε ηίηιν «ΔΦΚΑ εξγνδφηε κεηαθιεηψλ», φπνπ 

ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 

Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ ∆ήκαξρν λα πξνβεί ζηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο θαη 

γεληθά ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο. 

 

Γ) Σελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαβηβαζηεί ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα έγθξηζε ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280/Α), φπσο ηζρχεη. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 26 Αππιλίος 2021 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

                                             ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


