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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 26/31-07-2020 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 

142 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο ζην 

Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Βόξεην 

Αηγαίν» κε ηίηιν 

«Δλίζρπζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηώλ 

θαη νξγαληζκώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ιεηηνπξγία 

ππνδνκήο παξνρήο 

πςεινύ επηπέδνπ 

ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηνπο 

βαζηθνύο θνηλσληθνύο 

θαη νηθνλνκηθνύο 

θνξείο».   

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλνπλ ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο κ ηίηιν: «Τινπνίεζε πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ 

παξνρήο πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο βαζηθνύο θνηλσληθνύο 

θαη νηθνλνκηθνύο ηνκείο» ζην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «Βόξεην Αηγαίν» κε ηίηιν «Δλίζρπζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγία ππνδνκήο παξνρήο 

πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο βαζηθνύο θνηλσληθνύο θαη 

νηθνλνκηθνύο θνξείο» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 288.899,48 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Δ/Η/Γ 

143 Έγθξηζε ηεο κε αξ. 

69/2020 κειέηεο κε 

ηίηιν «ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΓΙΑΘΔΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΧΝ 

ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ 

ΡΟΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» 

θαη Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο ζην 

ΣΑΜΔΙΟ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ κε 

ηνλ νκώλπκν ηίηιν, 

πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζεί θαη 

ρξεκαηνδνηεζεί από 

απηόλ.    

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

1) Δγθξίλνπλ ηελ ππνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν «ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ» πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηεζεί ζην ΣΑΜΔΙΟ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΑΤΛΟΤ. 

2) Δγθξίλνπλ ηελ 69/2020 κειέηε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» όπσο απηή ζπληάρζεθε, ειέρζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Γηεύζπλζε 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ. 

3) Αηηνύληαη πξνο ρξεκαηνδόηεζε ην πνζό ησλ 210.873,95 επξώ, 

4) Δγθξίλνπλ ηελ κε ην ζύζηεκα ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ 

εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία.  

3 3
ο
  

E/Η/Γ 

144 ύλαςε θαη αλάζεζε 

δεκόζηαο ζύκβαζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο «πληήξεζε 

ρώξσλ πξαζίλνπ θαη 

πάξθσλ». 

 

Σα μέλη ηης Οικονομικής Δπιηροπής αποθάζιζαν από κοινού ηην απόζσρζη ηοσ θέμαηος. 
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Η/Γ 

145 Παξαγξαθή 

πξνζηίκνπ θ. Φώηε 

Κσλζηαληίλνπ.  

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ηελ παξαγξαθή πξνζηίκνπ θ. Φώηε Κσλζηαληίλνπ ηνπ Αλδξέα, πνπ βεβαηώζεαπό 

παξάβαζε ΚΟΚ ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1999, ιόγσ ηνπ όηη έρεη παξέιζεη ε εηθνζαεηία. 

     Β) Η απόθαζε απηή λα δηαβαζηεί ζην αξκόδην ηκήκα ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη λα 

επηδνζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 
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Η/Γ 

146 Πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ 
 

Σα μέλη ηης Οικονομικής Δπιηροπής αποθάζιζαν ηην αναβολή ηοσ θέμαηος προκειμένοσ να 
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ππεξεζίαο ππεξεζίαο 

θαζαξηόηεηαο κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο 

ΙΓΟΥ. 

ζσζηηηθεί ζε επόμενη ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής. 

      

6 6
ο
  

Η/Γ 

147 Έγθξηζε πξαθηηθώλ 

ηνπ Αλνηρηνύ 

Γεκόζηνπ 

Ηιεθηξνληθνύ 

Γηαγσληζκνύ 

Πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΛΑΜΠΣΗΡΧΝ- 

ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ 

ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΝ 

ΓΔΝΔΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ»  

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ην από 02/07/2020 1
ν
 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΧΝ- 

ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΝ ΓΔΝΔΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», ην νπνίν ζπλέηαμε ε 

αξκόδηα επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ, ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 96.581,20 ΥΧΡΙ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 113.000,00 επξώ κε ΦΠΑ 17%...  

     Β) Δγθξίλνπλ ην από 21/07/2020 2
ν
 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΧΝ- 

ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΝ ΓΔΝΔΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», ην νπνίν ζπλέηαμε ε 

αξκόδηα επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ, ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 96.581,20 ΥΧΡΙ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 113.000,00 επξώ κε ΦΠΑ 17%... 

     Γ) Φήθηζε ΠΑΡΧΝ ην κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο. 

 

      

7 7
ο
  

Η/Γ 

148 Απνδνρή δσξεάο Σα μέλη ηης Οικονομικής Δπιηροπής αποθάζιζαν ηην αναβολή ηοσ θέμαηος προκειμένοσ να 

ζσζηηηθεί ζε επόμενη ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής. 

      

8  8
ο
  

Η/Γ 

149 Έγθξηζε Γαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλνπλ ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ 

πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ.    
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ο
  

Η/Γ 

150 Δηζήγεζε γηα ηελ 18
ε
 

ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020.  

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δηζεγνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 18
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο:  
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Η/Γ 

151 Έγθξηζε Γαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλνπλ ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ 

πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ.    

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                  Καλλονή, 31 Ιοσλίοσ 2020 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


