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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 24/20-07-2020 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1ο 

Δ/Η/Γ 

134 ΔΓΚΡΗΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

ΑΗΡΔΣΧΝ 

(ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΧΝ). 

 [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

  Α) Δγθξίλνπλ ηε κεηαθίλεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ Σνπξηζκνύ θα. Αθξνδίηεο Βαηή, ζηελ Αζήλα  πξνθεηκέλνπ 

λα παξαζηεί ζε ηξηήκεξε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Λέζβνπ, εθπξνζσπώληαο ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, από 

ηηο 28/7/2020 έσο θαη ηηο 30/7/2020.   

 

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

(αθηνπιντθά), δηακνλήο (ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο) θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο (ηξηώλ εκεξώλ) ζπλνιηθνύ 

πνζνύ 600,00€ πνπ ζα θαιπθζνύλ από ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 

2 2o 

Δ/Η/Γ 

 

135 ΔΓΚΡΗΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

ΑΗΡΔΣΧΝ 

(ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΧΝ). 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

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

Αζήλα  πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζε ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ κε ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη λα πξνσζήζεη ζέκαηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, από ηηο 

26/7/2020 έσο θαη ηηο 27/7/2020.   

 

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

(αεξνπνξηθά - αθηνπιντθά), δηακνλήο (δπν δηαλπθηεξεύζεηο) θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο (δπν εκεξώλ) 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 450,00€ πνπ ζα θαιπθζνύλ από ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 



 2 

Γ) Φήθηζαλ ΚΑΣΑ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο θαη θ. Αιεμίνπ   Δπζηξάηηνο. Ο 

θ. Υήξαο ςήθηζε ΚΑΣΑ γηαηί, όπσο αλέθεξε θαη θαηαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά, νπδέπνηε έρεη ιάβεη 

ελεκέξσζε από ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Εαθείξε κεηά από θάζε ππεξεζηαθό ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηεί 

εθπξνζσπώληαο ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ν θ. Αιεμίνπ ςήθηζε ΚΑΣΑ γηαηί, όπσο αλέθεξε θαη 

θαηαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά, ελεκεξώζεθε θαη έιαβε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ θ. Εαθείξε, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

3 1
ο 

Η/Γ 

136 Έγθξηζε 3νπ 

Πξαθηηθνύ γηα ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

αλνηρηνύ δηεζλνύο 

ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θαη 

ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ». 

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

  

Α) Δγθξίλνπλ ην από 13/07/2020 3ν Πξαθηηθό ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ, ηνπ αλνηθηνύ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ», ην νπνίν 

ζπλέηαμε ε αξκόδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ - αμηνιόγεζεο. 

 

Β) Δγθξίλνπλ ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηκήκα - νκάδα εηδώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνπο παξαθάησ 

αλάδνρνπο, δηόηη θαηέζεζαλ όια ηα απαηηνύκελα από ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, 

σο εμήο: 

4 2
ο 
 

Η/Γ 

137 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ  

«ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, 

ΥΡΖΔΗ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ 

ΔΡΓΑΗΔ   

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ 

ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ ΘΔΡΟΤ 

2020». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Α) Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 13.860 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ    

     ΦΠΑ 17% ζε βάξνο ησλ θσδηθώλ : 

 

- ΚΑ.15.6471.0001 «Γαπάλεο θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ» » κε πνζό 8.860,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17%. 

 

- ΚΑ. 15.6471.0002 « Γξάζεηο εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ ,λέαο γεληάο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε» κε πνζό 

5.000,00, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17%. 

 

Β) Φήθηζαλ ΚΑΣΑ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο θαη θ. Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο. 
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5 3
ο
  

Η/Γ 

138 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, 

ΥΡΖΔΗ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ 

ΔΡΓΑΗΔ         

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ 

ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ ΘΔΡΟΤ 

2020. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Α) Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 16.140,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ    

      ΦΠΑ 17% ζε βάξνο ηνπ θάησζη θσδηθνύ : 

 

      ΚΑ.15.6471.0001 «Γαπάλεο θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ» κε πνζό 16.140,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17%. 

 

πλνιηθή δαπάλε : 16.140,00€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17% 

Ζ ελ ιόγσ δαπάλεο γηα  ηελ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, ΥΡΖΔΗ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ   ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ ΘΔΡΟΤ 2020 » : 

 

-Οη ππεξεζίεο  πνπ ζα εθηειεζηνύλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Β) Φήθηζαλ ΚΑΣΑ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο θαη θ. Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο, 

γηαηί όπσο αλέθεξαλ θαη θαηαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά δελ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην παξόλ θαινθαίξη.   

 

6 4
ο
  

Η/Γ 

139 Οξηζκόο δηθεγόξνπ. [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδνπλ ηελ δηθεγόξν Μπηηιήλεο θα. Κνπθνύια Γ. Διπηλίθε (Α.Μ. 406) γηα ηελ αλάιεςε δηεθπεξαίσζεο 

ηεο αξηζκ. 135/09-07-2020 αγσγήο από αηηηώδε αλαγλώξηζε ρξένπο, πνπ έρεη θαηαηεζεί από ηνλ Κώζηα 

Γάπε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Μπηηιήλεο (ηαθηηθή δηαδηθαζία) θαηά ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

7 5
ο
  

Η/Γ 

140 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

«πκκεηνρηθή- 

Δθπαηδεπηηθή-

Κνηλσληθή δξάζε 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ 

αξρείνπ εηθόλαο –

ήρνπ, πνιηηηζηηθώλ- 

ηζηνξηθώλ ζεκείσλ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Α) Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 4.680,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζε βάξνο 

ηνπ θάησζη θσδηθνύ : 

ΚΑ.15.6473.0001 «Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο» 

πλνιηθή δαπάλε : 4.680 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

Οη ελ ιόγσ δαπάλεο γηα ηελ «πκκεηνρηθή-Δθπαηδεπηηθή-Κνηλσληθή δξάζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ αξρείνπ 

εηθόλαο –ήρνπ, πνιηηηζηηθώλ-ηζηνξηθώλ ζεκείσλ αλαθνξάο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ππό ηελ επνπηεία 

ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο 

 θαη Πνιηηηζκνύ» πεξηιακβάλνπλ : 
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αλαθνξάο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ππό 

ηελ επνπηεία ηνπ 

Απηνηεινύο Σκήκαηνο 

Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνύ. 

 

 

Β) Φήθηζε ΠΑΡΧΝ ην κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο, όπσο θαηαγξάθεθε θαη 

ζην βηβιίν ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                 Καλλονή, 20 Ιοσλίοσ 2020 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

    ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


