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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 21/10-05-2021 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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ο
  

Η/Γ 

129 Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

γηα αγσγή θαηά ηνπ 

Γήκνπ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ θ. Ρνδίηε Αιέμαλδξνπ (Α.Μ. 350 Γ..Μ) γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. θαηάζεζε 89/13-04-2021 

αγσγή ηνπ Παλαγηώηε Κεληέξε θαηά ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Μπηηιήλεο (Σαθηηθή Γηαδηθαζία).  

 

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». 
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Η/Γ 

130 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα εηδώλ 

παληνπσιείνπ γηα ηηο 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

Α) Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ νθηώ ρηιηάδσλ θαη ζαξάληα νθηώ επξώ (8.048,00 €) ζε βάξνο 

ηνπ θσδηθνύ ΚΑ:00.6443.0001 κε ηίηιν «Γαπάλεο δεμηώζεσλ, εζληθώλ θαη ηνπηθώλ ενξηώλ», γηα ηελ θάιπςε 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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αλάγθεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγύεο πξνο 

ηνπο αλαμηνπαζνύληεο 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

θνηλσληθώλ αλαγθώλ ησλ αλαμηνπαζνύλησλ πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

CPV: 15000000-8 (Δίδε παληνπσιείνπ). 

 

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

πξνκήζεηαο. 
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ο
    

Η/Γ 

131 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα εθδόζεσλ 

/ βηβιίσλ 

εκπινπηηζκνύ ησλ 

Γεκνηηθώλ 

Βηβιηνζεθώλ θαη 

Δθπαηδεπηεξίσλ κε 

εθαξκνγή θαιώλ 

πξαθηηθώλ 

εζηκνηππίαο θαη 

πνιηηηζηηθήο ζπλνρήο. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

Α) Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ δώδεθα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ είθνζη ηεζζάξσλ επξώ θαη 

ζαξάληα ιεπηώλ (12.724,40 €) ζε βάξνο ησλ θάησζη θσδηθώλ : 

-  ΚΑ :10.6613.0001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εληύπσλ, πιηθνύ κεραλνξγάλσζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ» 

θαη  

-  ΚΑ :10.6611.0001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα βηβιίσλ» γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ Γεκνηηθώλ Βηβιηνζεθώλ  θαη 

Δθπαηδεπηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

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

πξνκήζεηαο. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 10 Μαΐοσ 2021 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   
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