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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 22/10-07-2020 Έκτακτη σνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1ο 

Η/Γ 

116 «ΔΓΚΡΗΖ 

ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

ΦΑΝΔΡΖ 

ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ 

ΥΡΖΖ ΥΩΡΩΝ ΔΠΗ 

ΣΟΤ ΑΗΓΗΑΛΟΤ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 

ΔΣΟ 2020 ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

1. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε «ΓΑΒΑΘΑ» Άληηζζαο ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , εκβαδνύ 100 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, 

ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

 

2. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο-ζηε θάια Δξεζνύ, ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , εκβαδνύ 100 η.κ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, θαηαθπξώλεη 

απηή ζηνλ θ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ,  πνζνύ ησλ 

1.361,00 επξώ. 

3. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο εκβαδνύ 15 η.κ. ζηε θάια Δξεζνύ (1ε 

Καληίλα) , ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, θαηαθπξώλεη απηή ζηνλ 

θ. ΜΑΝΟΤΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ,  πνζνύ ησλ 885,00 

επξώ. 

4. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο εκβαδνύ 15 η.κ. ζηε θάια Δξεζνύ (2ε 

Καληίλα) , ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, θαηαθπξώλεη απηή ζηνλ 
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θ. ΥΑΒΑΡΑΝΖ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ Κσλ/λνπ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πνζνύ ησλ 885,00 επξώ. 

5. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο εκβαδνύ 15 η.κ. ζηε θάια Δξεζνύ (3ε 

Καληίλα) , ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία 

απέβε άγνλε.  

6. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε θάια Δξεζνύ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Δξεζνύ – Αληίζζεο,  εκβαδνύ 450 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ-μαπιώζηξεο, θαηαθπξώλεη 

απηή ζηνλ θ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πνζνύ ησλ 

3.151,00 επξώ. 

7. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε θάια Δξεζνύ Θέζε Αθεληέιη, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ – Αληίζζεο,  εκβαδνύ 300 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ-μαπιώζηξεο, 

θαηαθπξώλεη απηή ζηελ εηαηξεία «ΑΝΩΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

NEILSON HELLAS ΑΔ» ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πνζνύ ησλ 2.101,00 επξώ. 

 

8. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε θάια Δξεζνύ Θέζε Αθεληέιη, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο, εκβαδνύ 495 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, 

θαηαθπξώλεη απηή ζηελ εηαηξεία «ΑΝΩΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

NEILSON HELLAS ΑΔ» ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ,  πνζνύ ησλ 3.573,00 επξώ. 

9. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο εκβαδνύ 15 η.κ. ζηε ζέζε ΠΟΓΑΡΑ  

Μεζνηόπνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, θαηαθπξώλεη απηή 

ζηνλ θ. ΒΑΜΒΟΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΩΚΡΑΣΖ  ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ,  πνζνύ ησλ 449,00 επξώ. 

10. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο εκβαδνύ 15 η.κ. ζηε ζέζε ΥΡΟΤΟ 

Μεζνηόπνπ (1ε Καληίλα), ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, 

θαηαθπξώλεη απηή ζηελ θ. ΒΑΛΖΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο,  πνζνύ ησλ 

449,00 επξώ. 

11. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο εκβαδνύ 15 η.κ. ζηε ζέζε ΥΡΟΤΟ 

Μεζνηόπνπ (2ε Καληίλα), ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, 

θαηαθπξώλεη απηή ζηελ θ. ΒΛΩΣΗΓΔΛΛΖ ΣΑΤΡΗΣΑ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο, 

πνζνύ ησλ 449,00 επξώ. 
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12.  Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε ΛΑΜΠΡΗΝΖ- ηγξίνπ, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , εκβαδνύ 50 η.κ  γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο , 

ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

13. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε ΛΗΜΔΝΑ-ηγξίνπ, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , εκβαδνύ 100 η.κ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο , 

ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

14. Δγθξίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ – παξαιίαο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 323 η.κ., ζηε ζέζε 

ΗΓΡΗ, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δξεζνύ - Αληίζζεο , όπνπ εκβαδνύ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο   θαη  

εκβαδνύ 308 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ-μαπιώζηξεο, θαηαθπξώλεη απηή ζηνλ θ. ΚΟΣΟΤΜΠΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ  ΑΘΑΝΑΗΟΤ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πνζνύ ησλ 2.001,00 επξώ. 

15. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο εκβαδνύ 260 η.κ. ζηε ζέζε  ΕΩΝΖ Γ ’ 

ΚΔΡΑΜΗΟΤ θάια Καιινλήο, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιινλήο γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ-

μαπιώζηξεο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

16. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε ΜΔΝΣΟΤΗ ΠΑΡΑΚΟΗΛΩΝ , 

ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ΚΑΛΛΟΝΖ, εκβαδνύ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, ζην νπνίν  ε  

δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

 

17. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020  πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ   παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΗΛΩΝ, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιινλήο, εκβαδνύ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, ζην νπνίν 

ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

18. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ 

Μαληακάδνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαληακάδνπ, εκβαδνύ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ-

μαπιώζηξεο , θαηαθπξώλεη απηή ζηνλ θ. ΠΡΗΝΑΡΖ  ΗΩΑΝΝΖ  ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ζύκθσλα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ,  πνζνύ ησλ 2.001,00 επξώ. 

19. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ – παξαιίαο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 380 η.κ. ζηε ζέζε 

ΠΔΓΖ Μαληακάδνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαληακάδνπ, όπνπ εκβαδνύ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο  

θαη  εκβαδνύ 365 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ-μαπιώζηξεο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 
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20. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε ΣΡΟΤΠΗΑ  Μαληακάδνπ, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαληακάδνπ , εκβαδνύ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία 

απέβε άγνλε. 

 

21. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε ΣΡΟΤΠΗΑ Μαληακάδνπ, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαληακάδνπ , εκβαδνύ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ- μαπιώζηξεο, ζην 

νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

 

22. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ - παξαιίαο ζηε ζέζε ΚΟΤΣΑΡΟΤ ΑΝΑΞΟΤ, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πέηξαο, εκβαδνύ 50 η.κ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, 

θαηαθπξώλεη απηή ζηνλ θ. ΓΑΓΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ηνπ ΑΡΑΝΣΟΤ  ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ,  

πνζνύ ησλ 1.081,00 επξώ. 

23. Δγθξίλεη ην από 06-07-2020 πξαθηηθό δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο αηγηαινύ – παξαιίαο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 215 η.κ., ζηε ζέζε 

ΑΠΔΘΑΜΔΝΟ Νπθίδαο, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιηρλίην, όπνπ εκβαδνύ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε 

θαληίλαο θαη εκβαδνύ 200 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ-μαπιώζηξεο, θαηαθπξώλεη απηή ζηνλ θ. 

ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ,  πνζνύ ησλ 1.249,00 

επξώ. 

2 2o 

Η/Γ 

 

117 «ΔΓΚΡΗΖ 

ΓΑΠΑΝΩΝ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΜΔΝΩΝ 

ΑΗΡΔΣΩΝ 

(ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΩΝ) 

». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ  Πνιηηηζκνύ Δζεινληηζκνύ & Νέαο Γεληάο θαο ΗΩΑΚΔΗΜ 

ΕΑΥΑΡΩ , ζηελ Αζήλα  πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζε ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ πνπ 

άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, εθπξνζσπώληαο ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, από ηηο 10/7/2020 έσο θαη ηηο 

14/7/2020.   

 

 Β) Δγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε ησλ δαπαλώλ ηεο αλσηέξσ κεηαθίλεζεο,   ήηνη έμνδα κεηαθίλεζεο 

(αεξνπνξηθά) θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο (4 εκεξώλ) ζπλνιηθνύ πνζνύ 360,00€ πνπ ζα θαιπθζνύλ από ηνλ 

Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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                                                                                                                                                                                 Καλλονή, 10 Ιοσλίοσ 2020 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

    ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


