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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 24/21-05-2021 δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1ο 

Η/Γ 

153 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ γηα έληαμε 

ζην πξφγξακκα 

«ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» 

(Αηηηνιφγεζε 

θαηεπείγνληνο: Μεηά 

ηελ ιήςε ηεο σο άλσ 

απφθαζεο, αθνινπζεί 

ε εηζαγσγή ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ ζέκαηνο 

γηα έγθξηζε απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Γήκνπ). 

Α) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο ηεο Απηνδηνίθεζεο 

«ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 6302/08.04.2021 (ΦΔΚ 1399/08.04.2021 ηεχρνο Β) θαζψο 

θαη ηελ ΚΤΑ 6302/08.04.2021 (ΦΔΚ 1399/08.04.2021 ηεχρνο Β), πξνυπνινγηζκνχ 8.643.179,51 €. ην 

ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ (πιαθφλ 12.000.000,00€) ζα  ζπλππνινγηζηεί θαη ε πξφηαζε ηεο 

ΓΔΤΑΛ (πξνζθιήζεηο ΑΣ01 θαη ΑΣ03), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  3.275.000,00€. 

πλεπψο, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ηεο ΓΔΤΑΛ 

(πξνζθιήζεηο ΑΣ01 θαη ΑΣ03) γηα ην Γήκν καο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 11.918.179,51 €. 

                

πγθεθξηκέλα νη πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο,  έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. πξση. 17944/31-12-2020 αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», Πξφζθιεζε ΑΣ12 (Α.Π.: 18215/29-09-2020 

(ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Πεξηβάιινλ» κε ηίηιν «Γξάζεηο Ηιεθηξνθίλεζεο ζηνπο Γήκνπο») θαη ηελ 

ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν: «Γξάζεηο Ηιεθηξνθίλεζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 1.494.038,80 €  (δει. κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο απφ 2.456.589,00 € ζε 

1.494.038,80 €).  

 

Γ) Δγθξίλεη ηελ θάιπςε ησλ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ Πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» κε ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Γ) Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» θαη ηελ εηζαγσγή 

ηνπ ζέκαηνο γηα έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

2 2ο  

Η/Γ 

154 «πγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηεξεχλεζεο Σηκψλ 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

ζε πξνηάζεηο γηα ηελ 

έληαμε ζην 

Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ», 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 COVID-

19» (Πξφζθιεζε 

ΑΣ08)» 

[ΟΜΟΦΩΝΑ]  

 

πγθξνηεί ηξηκειήο  Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Σηκψλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

πξνηάζεσλ έληαμεο ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Πξφζθιεζε 

ΑΣ08 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 COVID-19», σο εμήο: 
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                                                                                                                                                                                Καλλονή, 21 Μαΐοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


