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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 25/25-05-2021 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Δ/Η/Γ 

155 Aπεπζείαο εθκίζζσζε 

ρώξνπ 10 η.κ. 

δεκνηηθήο έθηαζεο   

ζηελ  πεξηνρή 

«Σζόληα» ηεο 

θνηλόηεηαο Κιεηνύο 

ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ 

Α.Δ. –COSMOTE. 

Α) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2, πεξηπη. α)  ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ 

Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ηζρύεη, ζηελ 

εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ –COSMOTE ηεο ππόςε δεκνηηθήο έθηαζεο, ζηελ  πεξηνρή «Σζόληα» ηεο θνηλόηεηαο 

Κιεηνύο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί  κέρξη ζήκεξα ηειεπηθνηλσληαθόο ζηαζκόο (θεξαία 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο) , εμππεξεηώληαο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνύ παξέρνληαο  ηνπο   ππεξεζίεο ζηαζεξνύ 

ηειεθώλνπ θαη internet. 

Β) Δγθξίλεη ην κίζζσκα λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ εμαθνζίσλ (600) επξώ κεληαίσο, πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6% 

γηα ελλέα (9) ρξόληα  κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα άιια ελλέα (9) ρξόληα, κε ην κίζζσκα λα νξίδεηαη ζηα 

900,00 επξώ  πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6% , κε βάζε ηελ έθζεζε εθηίκεζεο ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

186  ηνπ Ν. 3463/2006. 

Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν, σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ. 

 

2 2
ο
  

Δ/Η/Γ 

156α πγθξόηεζε 

Δπηηξνπήο 

Γηεξεύλεζεο Σηκώλ 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ πξνϋπνινγηζκώλ 

ζε πξνηάζεηο γηα ηελ 

έληαμε ζην 

   πγθξνηεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηεξεύλεζεο Σηκώλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ 

πξνηάζεσλ έληαμεο ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζθιεζε 

ΑΣ10 κε ηίηιν ««πληήξεζε δεκνηηθώλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ, ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξνζβαζηκόηεηα 

ΑκΔΑ», σο εμήο:

 

 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ 

Δ/Γ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ», κε ηίηιν 

«πληήξεζε 

δεκνηηθώλ αλνηρηώλ 

αζιεηηθώλ ρώξσλ, 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ, 

πξνζβαζηκόηεηα 

ΑκΔΑ»  (Πξόζθιεζε 

ΑΣ10). 

3 3
ο
  

Δ/Η/Γ 

156β Έγθξηζε πξαθηηθνύ 

δηεξεύλεζεο ηηκώλ ηεο 

πξάμεο κε ηίηιν: 

«πληήξεζε-βειηίσζε 

αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

(γήπεδα 

θαιαζνζθαίξηζεο) ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

    

Σελ επηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζ. 7908/25-05-2021 πξαθηηθνύ ηεο « Δπηηξνπήο Γηεξεύλεζεο Σηκώλ» γηα ην 

ζύλνιν ησλ πξνκεζεηώλ, ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο ΑΣ10 ηνπ Πξνγξάκκαηνο “ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ 

όπσο απηό απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνύζαο απόθαζεο κε ηίηιν: «πληήξεζε-βειηίσζε 

αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ». 

4 4
ο
  

Δ/Η/Γ 

157  Έγθξηζε δηάζεζεο 

πίζησζεο πνζνύ γηα 

ηνλ Αλαπηπμηαθό 

Οξγαληζκό κε ηελ 

επσλπκία  «ΑΡΜΟ 

ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

Α.Δ». 

 

  Δγθξίλεη ηελ πίζησζε πνζνύ 170,000 επξώ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ 

«ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Δ» EUROBANK 0026 0463 93 0200282930, ρξήκαηα πνπ έρνπλ 

εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 σο κεηνρηθό θεθάιαην γηα ηελ ζύζηαζε ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ηελ 

άκεζε εθηακίεπζε ηνπ πνζνύ ησλ 85,000 επξώ. 

5 5
ο
  

Δ/Η/Γ 

158 Σξνπνπνίεζε ηεο 

αξηζκ. 101/2021 

Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

      

Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 101/2021 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ κείσζε πνζνύ 

11.150,00 επξώ από ηνπο παξαθάησ Κ.Α.Δ : 

5 6
ο
  

Δ/Η/Γ 

159α Έγθξηζε ζρεδίνπ γηα 

ηελ ζύλαςε 

Πξνγξακκαηηθήο 

      

 

Α) Δγθξίλεη ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 
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ύκβαζεο κε ηίηιν 

«Αηζζεηηθή, 

ελεξγεηαθή θαη 

πεξηβαιινληηθή 

αλαβάζκηζε 

θνηλόρξεζησλ 

ππνδνκώλ ςπραγσγίαο 

ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» ζηα 

πιαίζηα ηεο 

Πξόζθιεζεο ΑΣ06 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληώλεο Σξίηζεο». 

θαη ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηίηιν «Αηζζεηηθή, ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε 

θνηλόρξεζησλ ππνδνκώλ ςπραγσγίαο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», όπσο απηό 

επηζπλάπηεηαη. 

     Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. 

6 1
ο
  

H/Γ 

159β Έγθξηζε 3νπ 

Πξαθηηθνύ γηα ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

αλνηρηνύ δηεζλνύο 

ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ 

«Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ». 

α. Δγθξίλεη ην από 17/05/2021 3ν Πξαθηηθό ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ, ηνπ αλνηθηνύ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ». 

β. Δγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ 

πξαθηηθό. 

 

7 2
ο
  

H/Γ 

160  Έγθξηζε έθδνζεο 

Δληάικαηνο 

Πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

αγνξά 1000 θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο 

εζσηεξηθνύ κε 

πξνπιεξσκέλν ηέινο 

δηαζηάζεσλ 11,4 cm ρ 

22,9 cm κε παξάζπξν 

50 γξακ. κε ην 

ινγόηππν ηνπ Γήκνπ 

Α) Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Λάζθαξε 

Γεώξγηνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (4.000,00 €) ζε βάξνο ηνπ ΚΑ.00.6221 πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, κε ηίηιν «Σαρπδξνκηθά ηέιε». 

 

Β) Οξίδεη σο πξνζεζκία γηα ηελ απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ από ηνλ ππόινγν ππάιιειν ζηελ ππεξεζία ηξεηο 

κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απόθαζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζύκθσλα µε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32-34 ηνπ Β. ∆/ηνο 17-5/15-6-1959. 
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Γπηηθήο Λέζβνπ θαη 

850 ζπζηεκέλσλ 

θάθεισλ δηαζηάζεσλ 

11,4 cm ρ 22,9 cm. γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ 

ηκήκαηνο εζόδσλ. 

 

8 3
ο
  

H/Γ 

161 Έγθξηζε έθδνζεο 

Δληάικαηνο 

Πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

αγνξά 3000 θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο 

εζσηεξηθνύ κε 

πξνπιεξσκέλν ηέινο 

δηαζηάζεσλ 11,4 cm ρ 

22,9 cm κε παξάζπξν 

50 γξακ. κε ην 

ινγόηππν ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θαη 

250 ζπζηεκέλσλ 

θάθεισλ δηαζηάζεσλ 

11,4 cm ρ 22,9 cm. γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ 

ηκήκαηνο εζόδσλ. 

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ]  

 

Α) Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θα. Βηελλά 

Διηζάβεη, πνζνύ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (4.000,00 €) ζε βάξνο ηνπ ΚΑ.00.6221 πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, κε ηίηιν «Σαρπδξνκηθά ηέιε». 

Β) Οξίδεη σο πξνζεζκία γηα ηελ απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ από ηνλ ππόινγν ππάιιειν ζηελ ππεξεζία ηξεηο 

κήλεο, από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απόθαζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζύκθσλα µε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32-34 ηνπ Β. ∆/ηνο 17-5/15-6-1959. 

9 4
ο
  

Η/Γ 

162 Οξηζκόο δηθεγόξνπ   Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηεο δηθεγόξνπ Καιινλήο θα. Γνπθαθάξνπ Παλαγηώηαο (Α.Μ. 335 Γ..Μ) γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ππ’ αξηζκ. ΑΓ66/09-05-2021 θαη 

ΑΓ67/10-05-2021 αγσγώλ, θαηά ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην ηέινο Μαΐνπ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν 

 

10 5
ο
  

Η/Γ 

163 Οξηζκόο δηθεγόξσλ   Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ησλ Γηθεγόξσλ : α) Πνιπμέλεο Παπιή κε αξ. κεηξών 205, Γηθεγόξνο παξ’ Δθέηαηο, 

κε έδξα ηελ Καιινλή Λέζβνπ θαη β) ηνλ Γηθεγόξν Γεκήηξην Γεξβηηζηώηε, κε αξ. κεηξώνπ 8674 δηθεγόξν 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, νδόο Αζθιεπηνύ 19 - Αζήλα, πξνθεηκέλνπ ππεξαζπηδόκελνη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ λα πξνβνύλ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαηά ηεο αξηζ. ππ’ αξηζκ.  31948/2021 

αγσγήο, πνπ θαηέζεζαλ ζην Πξσηνδηθείν Αζελώλ νη Παλαγηώηεο θαη Γηώξγνο Καιιηπνιίηεο. 
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11 6
ο
  

Η/Γ 

164 Έγθξηζε ηεπρώλ 

κειέηεο - ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΛΑΚΟΣΡΩΣΟΤ 

ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΒΑΙΛΙΚΩΝ». 

 

A)Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο ππ’ αξηζκ. 177/2018 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ, όπσο κεξηθώο επηθαξνπνηήζεθε από ηε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ παξαηίζεληαη ζε απηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΛΑΚΟΣΡΩΣΟΤ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΙΛΙΚΩΝ». 

 

B)Σελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ – δηελέξγεηα ηεο 

αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ρξήζε ηνπ Δ..Η.ΓΗ.., ζηελ νπνία θάζε 

ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα 

ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ηε ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ 

νξίσλ ηνπ ίδηνπ λόκνπ (εθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο : 280.000,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 327.600,00 επξώ κε 

Φ.Π.Α. 17%, ρξεκαηνδόηεζε : πηζηώζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΔΠ.), ζύκθσλα θαη κε ην ζρέδην 

δηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                Καλλονή, 25 Μαΐοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                      ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


