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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 28/11-08-2020 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

158 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα 

ππεξεζίεο δεμηψζεσο 

κε κπνπθέ ππνδνρήο 

(ζηνιηζκφο, 

παξνπζίαζε) ζηε 

ηειεηή αλαθήξπμεο 

ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο σο 

επίηηκεο δεκφηηζζαο 

θαη παξάζεζεο 

γεχκαηνο κε ηνπηθά 

πξντφληα.  

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Α) Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 3.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 9%. 

 

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

2 2
ο
 

Η/Γ 

159 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ηηκεηηθψλ 

δψξσλ, θαζεηίλα θιπ, 

γηα επίζεκνπο θαη 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 2.948,40 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 17%. 

 

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

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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δηαθεθξηκέλνπο 

επηζθέπηεο, 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

3 3
ο
  

Η/Γ 

160 Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

αλζξσπηζηηθή- 

θνηλσληθή αξσγή πξνο 

ζπλδεκφηεο καο ζε 

αλάγθε γηα ζνβαξνχο 

ιφγνπο πγείαο. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο ηνπ πνζνχ 2.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο 

γηα ηηο πξάμεηο ΦΠΑ ζε βάξνο ηνπ θάησζη θσδηθνχ: 

ΚΑ.15.6473.0001  

πλνιηθή Γαπάλε: 2.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο γηα ηηο πξάμεηο ΦΠΑ. 

Η δηαδηθαζία ηεο δαπάλεο ζα γίλεη κε δηαδηθαζία ΥΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΣΑΛΜΑΣΟ ΠΡΟΠΛΗΡΧΜΗ 

(Υ.Δ.Π). 

4 4
ο
 

Η/Γ 

161 Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ 

πιεξψζεθαλ απφ ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλνπλ ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππφινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

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

πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.    

      

5 5
ο
 

Η/Γ 

162 Αληηθαηάζηαζε 

κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ- 

Πξνκεζεηψλ- 

Τπεξεζηψλ Πάγηαο 

Πξνθαηαβνιήο.   

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Κιαξλέηαηδε Αξηζηνκέλε απφ ηαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ- Πξνκεζεηψλ- Τπεξεζηψλ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο έηνπο 

2020. 

 

     Β) Οξίδνπλ ηνλ θ. Μάληδαξε Γεκήηξην σο λέν ηαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ- Πξνκεζεηψλ- Τπεξεζηψλ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2020. Καηά ηα ινηπά 

ηζρχεη ε αξηζκ. 111/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

6 6
ο
  

Η/Γ 

163 Πξφζιεςε επνρηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

ππεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Όηη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο, πθίζηαηαη έθηαθηε θαη θαηεπείγνπζα αλάγθε γηα ηελ πξφζιεςε 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, ζα νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο. Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα, πξνηείλνπκε ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ κε 
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νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ θαη 

θαηεπεηγνπζψλ 

αλαγθψλ.  

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, σο εμήο:   

7 7
ο
  

Η/Γ 

164 Απφδνζε 

ινγαξηαζκνχ.  
[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ έηζη φπσο ππνβιήζεθε απφ ηνλ ππφινγν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Καιδή Μηραήι, καδί κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε 

ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πνζνχ 2.441,68 επξψ κε εκεξνκελία πιεξσκήο 06/08/2020 θαη α/α 

παξαζηαηηθνχ 45 Δζληθήο Σξάπεδαο.  

 

     Β) Απαιιάζζεη ηνλ θ. Καιδή Μηραήι απφ ππφινγν ηνπ πνζνχ 2.441,68 επξψ, ην νπνίν είρε δηαηεζεί 

κε ηελ ππ. αξηζκ. 108/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ηελ 

απνπιεξσκή πξνο ηελ ΓΔΓΓΗΔ ηεο αλαινγνχζαο ζηνλ Γήκν ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο επαχμεζεο 

ηζρχνο ηνπ Γεκαξρείνπ (θηήξην πξψελ εθνξείαο). Σα πξσηφηππα έγγξαθα ζα θαηαηεζνχλ ζην Σακείν ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.   

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                   Καλλονή, 11 Ασγούζηοσ 2020 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

    ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   
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