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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 29/01-09-2020 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

165 Έγθξηζε Γαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

Τςεινκεηώπνπ θαη 

Παξαθνίισλ. 

[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.    

 

2 2
ο
 

Η/Γ 

166  Έγθξηζε ηεπρώλ 

κειέηεο- ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο θαη 

δηεμαγσγή δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ 

ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΟΓΧΝ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ, ΠΛΗΝ ΓΔ 

ΚΑΛΛΟΝΗ» 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Α) Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο ππ. αξηζκ. 8/2020 ζεσξεκέλεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ παξαηίζεληαη ζε απηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΟΓΧΝ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ, ΠΛΗΝ ΓΔ ΚΑΛΛΟΝΗ». 

 

Β) Σελ θαηάξηηζε όξσλ, ζύληαμε δηαθήξπμεο θαη δηεμαγσγή δηαγσληζκνύ- δηελέξγεηα ηεο αλνηρηήο 

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

ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ, γηα 

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

ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζεσξεκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

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

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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3 3
ο
  

Η/Γ 

167 Έγθξηζε ηεπρώλ 

κειέηεο- ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 

ΛΙΒΟΡΙΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο ππ. αξηζκ. 70/2020 ζεσξεκέλεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ παξαηίζεληαη ζε απηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΛΙΒΟΡΙΟΤ». 

 

     Β)  Σελ θαηάξηηζε όξσλ, ζύληαμε δηαθήξπμεο θαη δηεμαγσγή δηαγσληζκνύ- δηελέξγεηα ηεο αλνηρηήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηελ νπνία θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

αλσηέξσ έξγνπ θαη ηε ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ζύκθσλα κε 

ην ζπλεκκέλν ζεσξεκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο ηεο Τπεξεζίαο. 

4 4
ο
 

Η/Γ 

168 Δηζήγεζε γηα ηελ 21
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δηζεγνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 21
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο:  

 

      

      

5 5
ο
 

Η/Γ 

169 Δηζήγεζε γηα ηελ 22
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δηζεγνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 22
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο:  

 

      

      

6 6
ο
  

Η/Γ 

170 Δηζήγεζε γηα ηελ 23
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δηζεγνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 23
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο:  

 

 

7 7
ο
  

Η/Γ 

171 Δηζήγεζε γηα ηελ 24
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δηζεγνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 24
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 
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νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020. 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο:  

 

 

8 8
ο
 

Η/Γ 

172 20
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ Οηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

     Α) Δηζεγνύληαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 20
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο:  

 

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

Δπζηξάηηνο. 

 

9 9
ο
  

Η/Γ  

173 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο ζην 

Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Βόξεην 

Αηγαίν», κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ζπιινγήο 

βηναπνβιήησλ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλνπλ ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Βόξεην Αηγαίν», κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ». 

10 10
ο
  

Η/Γ 

174 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

πθακελέαο θαη 

Λεπεηύκλνπ. 

[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.    

      

11 11
ο
  

Η/Γ 

175 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

Κεξακείνπ θαη 

Μήζπκλαο. 

[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. 

 

 

 



 4 

12  12
ο
  

Η/Γ 

176 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηύςεο θαη Λαθηώλαο. 

[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. 

 

13 13
ο
  

Η/Γ 

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

ζσζηηηθεί ζε επόμενη ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής. 

      

14 14
ο
  

Η/Γ 

178 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο κε ηίηιν: 

«Τινπνίεζε θαη 

ζπληήξεζε 

πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ θαη 

ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ 

ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη 

¨έμππλεο πόιεο¨ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

«ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα Β, Αηγαίνπ 

Δλίζρπζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ θαη 

νξγαληζκώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα 

δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία ππνδνκήο 

παξνρήο πςεινύ 

επηπέδνπ ππεξεζηώλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηνπο 

βαζηθνύο θνηλσληθνύο 

θαη νηθνλνκηθνύο 

θνξείο».  

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Δγθξίλνπλ ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ππνβνιή πξόηαζεο ηίηιν: «Τινπνίεζε θαη ζπληήξεζε 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ¨έμππλεο 

πόιεο¨ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» «ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Β, Αηγαίνπ Δλίζρπζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ππνδνκήο παξνρήο πςεινύ 

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

θνξείο» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 269.887,88 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
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15 15
ο
  

Η/Γ 

179 Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

γηα ηελ ππόζεζε ηνπ 

Φεθηαθνύ Μνπζείνπ 

Ιαθσβίδε.  

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Οξίδνπλ ηνλ θ. Παπνπηζή Δκκαλνπήι, δηθεγόξν παξ΄ Αξείσ Πάγσ (Α.Μ. 8046), ηνπ Γηθεγνξηθνύ 

πιιόγνπ Αζελώλ κε δηεύζπλζε ΟΛΧΝΟ 60 – ΑΘΗΝΑ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο δσξεάο ηνπ Ιδξύκαηνο Παπαδεκεηξίνπ πξνο ην Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ, επ΄ σθειεία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο βνύιεζεο ηνπ δσξεηή.  

 

16 16
ο
  

Η/Γ 

180 Αληηθαηάζηαζε κειώλ 

επηηξνπώλ 

(παξαθνινύζεζε θαη 

παξαιαβή 

ζπκβάζεσλ- 

πξνκεζεηώλ- 

ππεξεζηώλ). 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειώλ Φξαγθόπνπινο Θεόδσξνο (Πξόεδξνο) θαη Καιδήο 

Μηράιεο (γξακκαηέαο) από ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ – 

Πξνκεζεηώλ – Τπεξεζηώλ Παγίαο Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2020.  

Παξαθαιώ κε ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηνπο Καλέιιν Παλαγηώηε θαη Παλάξα Γεκήηξην 

αληίζηνηρα.               

     Β) Οξίδνπλ ηνπο θ. Καλέιιν Παλαγηώηε θαη Παλάξα Γεκήηξην αληίζηνηρα σο λέα ηαθηηθά κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ – Πξνκεζεηώλ – Τπεξεζηώλ Παγίαο 

Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2020. Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζκ. 111/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.  

 

 
 

                                                                                                                                                                            Καλλονή, 1 επηεμβρίοσ 2020 

 

                                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                          ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                    ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


