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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 21/30-06-2020 Τακτική σνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1ο 

Δ/Η/Γ 

100 ΔΓΚΡΗΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

ΑΗΡΔΣΧΝ 

(ΓΖΜΑΡΥΟΤ)»   

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Σαμηάξρε Βέξξνπ ζηελ  Αζήλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ Λήκλν, απφ ηελ Πέκπηε 2 Ηνπιίνπ έσο ηελ Κπξηαθή  5 Ηνπιίνπ  2020, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο. 

 

 Β) Δγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε ησλ δαπαλψλ ηεο αλσηέξσ κεηαθίλεζεο, ήηνη ησλ αεξνπνξηθψλ/αθηνπιντθψλ  

εηζηηεξίσλ, ηξηψλ (3) δηαλπθηεξεχζεσλ θαζψο θαη ηεο απνδεκίσζεο εθηφο έδξαο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ, ηα 

νπνία ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

2 2o 

Δ/Η/Γ 

 

101 ΔΓΚΡΗΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

ΑΗΡΔΣΧΝ 

(ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ) 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καηλνηνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θ. Εαθείξε Δπζηξάηηνπ ζηελ  

Αζήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Λήκλν, απφ ηελ Πέκπηε 2 Ηνπιίνπ έσο ηελ Κπξηαθή  5 Ηνπιίνπ  2020, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο. 

 

 Β) Δγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε ησλ δαπαλψλ ηεο αλσηέξσ κεηαθίλεζεο, ήηνη ησλ αεξνπνξηθψλ/αθηνπιντθψλ  

εηζηηεξίσλ, ηξηψλ (3) δηαλπθηεξεχζεσλ θαζψο θαη ηεο απνδεκίσζεο εθηφο έδξαο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ, ηα 

νπνία ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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3 3ο  

Δ/Η/Γ
 

 

 

102  ΔΓΚΡΗΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ  

ΔΗΓΗΚΟΤ  

ΤΝΔΡΓΑΣΖ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ Δηδηθνχ πλεξγάηε ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Καηζαξνχ ζηελ Αζήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Λήκλν, απφ ηελ Πέκπηε 2 Ηνπιίνπ έσο ηελ Κπξηαθή  5 Ηνπιίνπ  

2020, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο. 

 

 Β) Δγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε ησλ δαπαλψλ ηεο αλσηέξσ κεηαθίλεζεο, ήηνη ησλ αεξνπνξηθψλ/αθηνπιντθψλ  

εηζηηεξίσλ, ηξηψλ (3) δηαλπθηεξεχζεσλ θαζψο θαη ηεο απνδεκίσζεο εθηφο έδξαο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ, ηα 

νπνία ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 

4 4
ο
  

Δ/Η/Γ 

103 ΟΡΗΜΟ 

ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ 
[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Οξίδεη ηνλ θ. Νηθφιαν Αιεμαλδξή, δηθεγφξν  Μπηηιήλεο (Αξίσλνο 4) γηα λα παξαζηεί ζηηο ππνζέζεηο ησλ 

θ. Νηθνιάνπ Καιηαιή θαη θ. Βαζίιεηνπ Ακεξηθάλνπ. 

Β) Οξίδεη  ηνλ θ. Ησάλλε Βαβιαδέιιε, δηθεγφξν Καιινλήο γηα λα παξαζηεί ζηελ ππφζεζε δηεξεχλεζεο 

θαηαπάηεζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζηελ  Άγξα. 

Γ) Οξίδεη ηνλ θ. Αιέμαλδξν Ρνδίηε δηθεγφξν Καιινλήο ,γηα λα παξαζηεί ζηελ ππφζεζε Μαξίαο Φξάγθνπ 

ζπδχγνπ Κσλζηαληίλνπ Παγσηέιιε. 

5 5
ο
  

Δ/Η/Γ 

104 ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

12ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

Τ ΟΗΚ.ΔΣΟΤ 2020. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 12ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2020 σο εμήο: 

6 1
ο
  

Η/Γ 

105 ΔΓΚΡΗΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΣΑΖ ΣΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ» 

ΜΔ ΣΗΣΛΟ 

«ΔΝΗΥΤΖ ΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΗΑ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν : «Τινπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο βαζηθνχο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ηνκείο» ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Βφξεην Αηγαίν»  κε ηίηιν «Δλίζρπζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ  

ηεο Πεξηθέξεηαο γηα δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ππνδνκήο παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ  ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο βαζηθνχο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο» ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 288.899,48 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΦΖΛΟΤ 

ΔΠΗΠΔΓΟΤ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟ 

ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ 

ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΣΟΤ ΒΑΗΚΟΤ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΦΟΡΔΗ». 

 

7 2
ο
 

Η/Γ 

106 ΔΓΚΡΗΖ 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔ 

ΣΗΣΛΟ : ΔΡΓΑΗΑ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΠΛΑΕ 

ΓΖΜΟΤ (ΓΗΑ ΣΗ 

ΠΛΑΕ ΗΓΡΗΟΤ ΚΑΗ 

ΣΟΝΗΑ)». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο ζπλνιηθήο αμίαο 936,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17 %, ζε βάξνο 

ηνπ ΚΑ 15.6474.0002  κε ηίηιν «Δξγαζία δεηγκαηνιεςίαο λεξνχ απφ πιαδ Γήκνπ » ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2020, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα πξνβνχκε ζηελ εθηέιεζε  

εξγαζηψλ δεηγκαηνιεςίαο λεξνχ, ζηηο πιάδ ηγξίνπ θαη Σζφληα. 

8 3
ο
  

Η/Γ 

107 «ΔΓΚΡΗΖ 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ 

ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΤΛΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΦΔΤΓΟΥΧΡΗΜΑΣΧ

Ν ,ΘΤΡΟ-

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 7.647,82€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζε βάξνο ησλ 

- ΚΑ.10.6661.0001 «Πξνκήζεηα ηδακηψλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ, κνλσηηθψλ 

πιηθψλ, εηδψλ θηγθαιεξίαο, εμαξηεκάησλ θιπ, γηα ηηο κηθξνζπληεξήζεηο- επηζθεπέο, πεξηθξάμεηο θιπ, 

θηηξίσλ θαη αχιεησλ  ρψξσλ απηψλ» 

-  θαζψο θαη ηνπ ΚΑ.10.6661.0002 « Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη δηαθφξσλ κηθξνυιηθψλ θιπ, μπιείαο, ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2020 γηα ηηο αλάγθεο δηακφξθσζεο ρψξσλ 

γξαθείσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Καζαξηφηεηαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ,ΥΡ

ΧΜΑΣΧΝ,ΤΚΔΤΧ

Ν,ΜΗΚΡΟΔΠΗΠΛΧΝ 

ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ 

ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 

ΣΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΔΧΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΑΗΓΔΗΑ & 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ». 

 

9 4
ο
  

Η/Γ 

108 «ΔΓΚΡΗΖ 

ΔΚΓΟΖ 

ΔΝΣΑΛΜΑΣΟ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΠΑΤΞΖΖ ΗΥΤΟ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ 

ΡΔΤΜΑΣΟ 

ΓΖΜΑΡΥΗΑΚΟΤ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 

(ΠΡΧΖΝ 

ΓΟΤ),ΠΟΟΤ 

2.438,68 ΔΤΡΧ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Καιδή Μηραήι, πνζνχ 2.438,68€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.10.6279.0001, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2020 κε ηίηιν : «Γαπάλεο επαχμεζεο ηζρχνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Γεκαξρηαθνχ Καηαζηήκαηνο 

(πξψελ ΓΟΤ)». εκεηψλνπκε φηη ν ελ ιφγσ Κ.Α. έρεη εγθξηζεί σο δεθηηθφο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο κε ηελ 83/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Β) Οξίδεη  πξνζεζκία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ ππνιφγνπ, ην αξγφηεξν έσο ηελ 15/8/2020.  

 

 

 

 

10 5
ο
  

Η/Γ 

109 «ΔΓΚΡΗΖ 

ΔΚΓΟΖ 

ΔΝΣΑΛΜΑΣΟ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Βαιειή Νίθεο πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500,00) επξψ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6221 
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ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

1.000 ΠΔΡΗΠΟΤ 

ΦΑΚΔΛΧΝ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

11,4Υ22,9 

ΔΚΑΣΟΣΧΝ ΜΔ 

ΠΑΡΑΘΤΡΟ 50ΓΡΜ 

ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΠΟΟΤ 1.500 

ΔΤΡΧ». 

 

(ηαρπδξνκηθά ηέιε) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020  γηα ηελ εμφθιεζε ησλ θαθέισλ  αιιεινγξαθίαο κε 

πξνπιεξσκέλν ηέινο. εκεηψλνπκε φηη ν ελ ιφγσ Κ.Α. έρεη εγθξηζεί σο δεθηηθφο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο κε ηελ 21/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Β) Οξίδεη  σο πξνζεζκία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ ππνιφγνπ ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη αλάξηεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

11 6
ο
  

Η/Γ 

110 «ΜΔΗΧΖ ΚΑΣΑ 

50% ΣΧΝ ΣΔΛΧΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΦΧΣΗΜΟΤ 

ΔΤΠΑΘΧΝ 

ΟΜΑΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ κείσζε θαηά 50% ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ ,γηα ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο θαη κφλν ,γηα ηηο παξαθάησ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο: 

Β) Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κε εηζφδεκα   θάησ ησλ 

20.000,00 επξψ.  

Γ) Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο γηα φζν δηάζηεκα  έρνπλ θαη ηα ηξία παηδηά ηνπο εμαξηψκελα κέιε  ζηελ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε εηζφδεκα θάησ ησλ 20.000,00 επξψ.  

Γ) Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο γηα φζν δηάζηεκα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο εμαξηψκελα κέιε ζηελ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε θνξνινγεηέν εηζφδεκα θάησ ησλ 12.000,00 επξψ   πξνζαπμαλφκελν  θαηά 

1.000,00 επξψ αλά πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. 

 

Χο εμαξηψκελα  κέιε  ζεσξνχληαη : 

 

Δ) Άπνξα άηνκα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο   ήηαλ έσο 

6.000,00€ πξνζαπμαλφκελν θαηά 10% γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο (άλεξγνο-ε ζχδπγνο, ηέθλα ηα νπνία 

είλαη αλήιηθα ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο αιινδαπήο γηα ηα 

πξνβιεπφκελα έηε ζπνπδψλ ηεο πξψηεο ζρνιήο ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία) θαη θαηνηθνχλ ζε 

νηθίεο (ηδηφθηεηεο ή κηζζσκέλεο) έσο 120η.κ, κείσζε 50%. 

Οη σθεινχκελνη απηήο ηεο απφθαζεο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο αλά έηνο (απφ ηελ 2 

Ηαλνπαξίνπ  έσο θαη ηελ  28 Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο).  
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12 7
ο
  

Η/Γ 

111 πγθξφηεζε-

αληηθαηάζηαζε κειψλ 

επηηξνπψλ α) 

παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, β) 

επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο 

ελζηάζεσλ έηνπο 2020. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Σελ αληηθαηάζηαζε ηεο Μαπξνληθφια Δπθξνζχλεο απφ ηαθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο γηα ζέκαηα ηερληθήο 

θχζεο ηνπ Γήκνπ (απνθ. Γ..22/2020). 

Β) Σελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Παπαδφπνπινπ Μηραήι απφ 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο γηα ζέκαηα νρεκάησλ-κεραλεκάησλ (απνθ. Γ..22/2020). 

Γ)  Σελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Παπαδφπνπινπ Μηραήι θαη 

Μπεξηέλε Γέζπνηλα απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ πνπ ζπγθξνηήζεθε 

κε ηελ 24/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΦΓΟΗ46ΜΓΘ5-ΗΦΒ). 

Γ) Σελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο  παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ,  

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ λα αθνξά ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη 

ησλ ηδηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο, ηνπο αλαπιεξσηέο θαη  ηελ δηάξθεηά ηεο, ε νπνία δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηελ 

31/12/2020.  

 

Έηζη ινηπφλ ν νξηζκφο ησλ επηηξνπψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζκ. 22/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Δπίζεο νξίδεη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζηελ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.24/2020 

πξνγελέζηεξε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο εμήο: 

 

Δ)  Ζ απφθαζε απηή λα δηαβηβαζηεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε ησλ επηηξνπψλ  

 σο πξνο ηα ππφ α/α 1, 2 θαη 3 αλσηέξσ.- 

 

13 8
ο
  

Η/Γ 

112 ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

9ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

Τ ΟΗΚ.ΔΣΟΤ 2020  

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 9ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2020 σο εμήο: 

14 9
ο
  

Η/Γ 

113 ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

10ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

Τ      

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 10ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2020 σο εμήο: 
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ΔΣΟΤ  2020  

 

15 10
ο
  

Η/Γ 

114 ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

11ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

Τ  ΟΗΚ. ΔΣΟΤ  2020 

  

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 11ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2020 σο εμήο: 

16 11
ο
  

Η/Γ 

115 ΔΓΚΡΗΖ 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ 

ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

«ΔΚΣΑΚΣΖ    

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ Δ ΑΘΖΝΑ 

& ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 4.680,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00.6432.0001 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θαη ζπκκφξθσζεο ρψξσλ Σνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαηά ηηο νδεγίεο 

αληηκεηψπηζεο αλαγθψλ ιφγσ covid19», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020, γηα ηελ έθηαθηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 

 
 

                                                                                                                                                                                 Καλλονή, 30 Ιοσνίοσ 2020 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

    ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


