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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 27/06-08-2020 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

152 Πξόζιεςε επνρηθνύ 

πξνζσπηθνύ 

ππεξεζίαο 

Καζαξηόηεηαο κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ θαη 

θαηεπεηγνπζώλ 

αλαγθώλ.  

 [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Όηη γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο, πθίζηαηαη έθηαθηε θαη θαηεπείγνπζα αλάγθε γηα ηελ πξόζιεςε 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ, ζα νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο ππεξεζίαο Καζαξηόηεηαο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο. Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα, πξνηείλνπκε ηελ πξόζιεςε έθηαθηνπ επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, σο εμήο:   

2 2
ο
 

Η/Γ 

153 ύλαςε θαη αλάζεζε 

δεκόζηαο ζύκβαζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο 

«ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΚΑΙ ΠΑΡΚΧΝ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ 

ΠΑΡΚΧΝ», όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ππ. αξηζκ. 31/2020 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιενδνκίαο, ζε εμσηεξηθό ζπλεξγείν. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

πξαζίλνπ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όπσο αιζώλ, δελδξνζηνηρηώλ, παηδηθώλ ραξώλ, λεζίδσλ, πάξθσλ, 

πιαηεηώλ, θνηκεηεξίσλ θαη ινηπώλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 

31/2020 κειέηε κε ηίηιν «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΚΧΝ» θαη ζα πεξαησζνύλ κέρξη 

ηελ 31-12-2020. 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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     Β)  Φήθηζαλ ΚΑΣΑ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο θαη θ. Αιεμίνπ 

Δπζηξάηηνο. 

3 3
ο
  

Η/Γ 

154 Έγθξηζε έθδνζεο 

Δληάικαηνο 

Πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

αγνξά 1000 θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο 

εζσηεξηθνύ κε 

πξνπιεξσκέλν ηέινο 

δηαζηάζεσλ 11,4 Υ 

22,9 εθ. κε παξάζπξν 

50 γξακ. κε ινγόηππν 

ην Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη 550 

ζπζηεκέλσλ θαθέισλ 

δηαζηάζεσλ 11,4 Υ 

22,9 εθ. γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο 

εζόδσλ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. 

Λάζθαξε Γεσξγίνπ, πνζνύ 3.440,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6221, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 

κε ηίηιν: «Σαρπδξνκηθά ηέιε». 

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

ηξεηο κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απόθαζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζσ32-34 ηνπ Β. Γ/ηνο 17-5/15-6-1959.  

4 4
ο
 

Η/Γ 

155 Δηζήγεζε γηα ηελ 19
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020.  

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Α) Δηζεγνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 19
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο:  

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

Δπζηξάηηνο. 

5 5
ο
 

Η/Γ 

156 Έγθξηζε 

ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΝΣΑΔΧΝ ζηα 

πιαίζηα ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε 

ειηνζθηάζηξσλ 

θηεξίσλ δηνηθεηηθώλ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ην από 24/72020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειηνζθηάζηξσλ θηεξίσλ δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», βάζεη ηνπ νπνίνπ απνξξίπηεηαη ε ππ. αξηζκ. 8557/13-7-2020 ππνβιεζείζα 

έλζηαζε ηεο εηαηξίαο κε επσλπκία «ΠΑΠΟΤΣΗ- ΣΑΤΡΙΓΗ- ΔΜΠΟΡΙΟ- ΔΙΑΓΧΓΗ ΞΤΛΔΙΑ- 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ- ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»  

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

Δπζηξάηηνο. 
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Τπεξεζηώλ» 

6 6
ο
  

Η/Γ 

157
α
 

Η/Γ 

Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή.  

[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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Η/Γ 

157β 

Η/Γ 

 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή. 

[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, 6 Ασγούζηοσ 2020 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

    ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


