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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 28/08-06-2021 ΈκηακηηΣυνεδρίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

ηος Δήμος Δςηικήρ Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

183 Έγθξηζε κειεηώλ 

γηα ηελ  ππνβνιή 

πξόηαζεο γηα ηελ 

έληαμε ζην 

Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» -  

Πξόζθιεζε ΑΣ06 

(ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηόηεηαο: 

«Πνηόηεηα δσήο θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ πόιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ» κε ηίηιν 

«Αζηηθή 

αλαδσνγόλεζε»), 

κε ηίηιν πξόηαζεο:  

«Πνηόηεηα δσήο θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]  
 

Σελ έγθξηζε ησλ κειεηώλ ησλ θαησηέξσ ππνέξγσλ, όπσο απηέο ζπληάρζεθαλ από  
ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ : 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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ησλ πόιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ». 
 

2 2
ο
  

Η/Γ 

184 Απνδνρή ησλ όξσλ 

ζπκκεηνρήο γηα ηελ 

ππνβνιή πξόηαζεο 

γηα ηελ έληαμε ζην 

Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» -  

Πξόζθιεζε ΑΣ06 

(ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηόηεηαο: 

«Πνηόηεηα δσήο θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ πόιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ» κε ηίηιν 

«Αζηηθή 

αλαδσνγόλεζε»), 

κε ηίηιν πξόηαζεο:  

«Πνηόηεηα δσήο θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ πόιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ». 
 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]  

 
Σελ απνδνρή ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζηα πιαίζηα 
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ, ζην 

Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ» -  Πξόζθιεζε ΑΣ06 (ζηνλ άμνλα 
πξνηεξαηόηεηαο: «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο 
ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» κε ηίηιν «Αζηηθή αλαδσνγόλεζε»), κε ηίηιν 

πξόηαζεο: «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη 
ησλ νηθηζκώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ» θαη ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 
22766/09-04-2020 (ΦΔΚ 1386 Β΄/14-04-2020). 
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3 3
ο
  

Η/Γ 

185 Λήςε απόθαζεο γηα 

αθύξσζε ηεο 

159α/2021 

απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]  
 
Δγθξίλεη ηελ αθύξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 159α/2021 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην γηα ηελ 
ζύλαςε Πξνγξακκαηηθήο 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». 
 

4 4
ο
  

Η/Γ 

186 Έγθξηζε ζρεδίνπ γηα 

ηελ ζύλαςε λέαο 

Πξνγξακκαηηθήο 

ύκβαζεο κε ηίηιν 

πξόηαζεο:  

«Πνηόηεηα δσήο θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ πόιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ», ζηα 

πιαίζηα ηεο 

Πξόζθιεζε ΑΣ06 

ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ θαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

«Αληώλεο Σξίηζεο». 
 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
 

Α) Δγθξίλεη ην ζρέδην ηεο λέαο πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο  
Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηίηιν «Πνηόηεηα 
δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ», όπσο απηό επηζπλάπηεηαη.  
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. 

 

5 5
ο
   

Η/Γ  

187 8ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2021. 

 
 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 8ε Σξνπνπνίεζε ηνπ  

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, σο εμήο : 
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6 6
ο
  

H/Γ 

188 Έγθξηζε πξαθηηθνύ 

δηεξεύλεζεο ηηκώλ 

ηεο πξάμεο ηνπ 

Τπνέξγνπ κε ηίηιν 

«ΑΙΘΗΣΙΚΗ, 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Δ 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ 

ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ 

(ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΧΝ ΓΙΑ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΠΑΙΓΙΚΧΝ 

ΥΑΡΧΝ)», ζην 

πιαίζην ηεο Πξάμεο 

«Πνηόηεηα δσήο θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ πόιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ». 
 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
 
 

Σελ έγθξηζε ηνπ από 08-06-2021 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεύλεζεο Σηκώλ, 
πνπ ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή, ηνπ Τπνέξγνπ κε ηίηιν «ΑΙΘΗΣΙΚΗ, 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Δ 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΧΝ ΓΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ)», ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 
«Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ» γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηηο 
πξνζθιήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»,  κε θσδηθό ΑΣ06 θαη ηίηιν «Αζηηθή 

Αλαδσνγόλεζε». 
 

7 7
ο
  

Η/Γ 

189 Έγθξηζε πξαθηηθώλ 

δηεξεύλεζεο ηηκώλ 

ησλ Τπνέξγσλ κε 

ηίηιν «ΑΙΘΗΣΙΚΗ, 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]  
 

 
Σελ έγθξηζε ησλ από 08-06-2021 Πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεύλεζεο Σηκώλ, 
πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή, ηνπ Τπνέξγνπ κε ηίηιν «ΑΙΘΗΣΙΚΗ, 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Δ 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ : Α) ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 



 5 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Δ 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ 

ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ 

(ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΠΟΛΤΜΔΙΚΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 

ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΤΛΗ 

– ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ)», 

ζην πιαίζην ηεο 

Πξάμεο «Πνηόηεηα 

δσήο θαη εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ 

πόιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ» 
 

ΠΟΛΤΜΔΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΤΛΗ θαη Β) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ», ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία 
ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ» 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη 
Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»,  κε θσδηθό 
ΑΣ06 θαη ηίηιν «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε». 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Καλλονή, 8 Ιοσνίοσ 2021 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 
 

  ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   
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