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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 30/22-06-2021 Τακηική Συνεδρίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

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

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

194 «Έγκπιζη 

εξειδίκεςζηρ 

πίζηωζηρ πος 

αθοπά ηην δαπάνη 

εκηέλεζηρ ηηρ 

ππομήθειαρ με 

ηίηλο: Ππομήθεια 

Ανηλιών Για 

Άπδεςζη 

(Ανηλιοζηάζιο 

πεπιοσήρ 

Καηζαπάρ)». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
 

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ νθηαθνζίσλ δέθα ελλέα επξψ (819,00 
€) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.25.7135.0001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Αληιηψλ Γηα Άξδεπζε»,  

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, ψζηε λα 
πξνβνχκε ζηελ εθηέιεζε πξνκήζεηαο αληιηψλ ζπγθεθξηκέλσλ αληιηνζηαζίσλ - 
γεσηξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ έθηαθηεο βιάβεο (Αληιηνζηάζην πεξηνρήο 

Καηζαξάο). 
 

2 2
ο
  

Η/Γ 

195 «Έγκπιζη δαπανών 

μεηακίνηζηρ 

αιπεηών 

(Γημάπσος)». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
 
Α) Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ Αζήλα, γηα 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε Τπνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ζε ειιεληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα ηνπ 
Γήκνπ καο. 

Β) Ο Γήκαξρνο ζα αλαρσξήζεη αεξνπνξηθψο γηα ηελ Αζήλα, ζηηο 23 Ινπλίνπ 2021 
θαη ψξα 07:45 πκ. 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Ο σο άλσ ζα επηζηξέςεη απφ ηελ Αζήλα γηα ηελ Μπηηιήλε αεξνπνξηθψο , ζηηο 23 
Ινπλίνπ  2021 θαη ψξα 19:05 κκ. 
Γ) Σα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθψο) θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα κηα εκέξα 

(1), ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ζα βαξχλνπλ ην ζθέινο ησλ 
εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 σο παξαθάησ: 
 

 
 
      

 

3 3
ο
  

Η/Γ 

196 «Έγκπιζη δαπανών 

μεηακίνηζηρ ηος 

Αναπληπωηή 

ςνηονιζηή 

Δπγαζίαρ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

 
Α) Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ αλαπιεξσηή ζπληνληζηή εξγαζίαο, θ. Νηθφιανπ 
Καηξάλε ζηελ Αζήλα, γηα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε Τπνπξγεία.  

Ο θ.Καηξάλεο ζα ζπλνδεχζεη ηνλ Γήκαξρν, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ ζέκαηα ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ έληαμε ζε 
ειιεληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα.   

Β) Ο Αλαπιεξσηήο πληνληζηήο Δξγαζίαο, ζα αλαρσξήζεη αεξνπνξηθψο γηα ηελ 
Αζήλα, ζηηο 23 Ινπλίνπ  2021 θαη ψξα 07:45 πκ. 
Ο σο άλσ ζα επηζηξέςεη απφ ηελ Αζήλα γηα ηελ Μπηηιήλε, ζηηο 23 Ινπλίνπ 2021 

θαη ψξα 19:05 κκ. 
Γ) Σα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθά) ,ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Γήκν Γπηηθήο 
Λέζβνπ θαη ζα βαξχλνπλ ην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2021 σο παξαθάησ: 
 

4 4
ο
  

Η/Γ 

197 «10η Σποποποίηζη 

ηος 

πποϋπολογιζμού 

οικονομικού έηοςρ 

2021». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ 10ε Σξνπνπνίεζε ηνπ    

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, σο εμήο : 
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ο
  

Η/Γ  

198 ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΣΟΙΥΩΝ 
ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ Δ 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ 
ΔΝΟΣΗΣΔ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΡΗ ΣΗ 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟ ΣΙ 
ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΙ 
ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΣΑ ΔΝΣΟΝΑ 
ΚΑΙΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΗ 
12ηρ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 
2021» ΚΑΔ 

64.7323.0014. 
 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

 

A)Αλαζέηεη κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ γ  άξζξν 32 ηνπ Ν.4412/2016 ιφγσ θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο νθεηιφκελε ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη ηελ 406/15-01-2021 απφθαζε 

θήξπμεο ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ εθηφο ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιινλήο  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε .Η θήξπμε ηεο πεξηνρήο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο εθδήισζεο ησλ θαηλνκέλσλ θαη γηα έμη (6) κήλεο, ήηνη έσο θαη 12 Ινπιίνπ 

2021 ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 

 

Β) Δγθξίλεη ηε ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

 

Γ) Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

 

Γ) πγθξνηεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 32Α ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019), πνπ 

πξνηείλεηαη σο εμήο: 

 

 

 Χο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε  Καξαγηάλλε Αλαζηαζία θαη 

Αλαπιεξσκαηηθφο ηεο Πξνέδξνπ  ε Αλαζηαζίνπ Αηκηιία. 

 Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε αξαθάθε Μαξηάλζε. 

 

Η Δπηηξνπή ζα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζα εηζεγείηαη πξνο ην 

απνθαηλφκελν φξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

(άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

Ν.4605/2019).  

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ 

1,2 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/16 , ζα ιεθζεί λεφηεξε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αλαδφρσλ . 

 

6 6
ο
  

Η/Γ 

199 Έγκπιζη ππακηικών 

ηος Ανοικηού 

Γημόζιος  

Ηλεκηπονικού 

Μειοδοηικού 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
 
Α) Σελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ (Ι θαη ΙΙ), ηνπ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ  “ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΒΑΙΜΧΝ, 
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Γιαγωνιζμού με 

ηίηλο:“ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ, 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ, 

ΘΑΛΑΙΩΝ, 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ” 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

206.740,00€ ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

237.325,80€ ΜΔ 

ΦΠΑ 17% ΚΑΙ 13%. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΧΝ, ΘΑΛΑΙΧΝ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΡΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 
ΛΔΒΟΤ”. 
Β) Σελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα „‟ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΒΔΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΔΠΔ‟‟ σο πξνζσξηλφ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε ηηκή πξνζθνξάο   
164.220,00  επξψ ρσξίο ΦΠΑ. 
 

7 7
ο
  

Η/Γ 

200 Έγκπιζη ηος 1ος 

ΑΠΔ  ηος έπγος 

«ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 

ΛΙΒΟΡΙΟΤ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
 
Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ ΑΠΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα εηζήγεζε θαη ρνξεγεί 

παξάηαζε εξγαζηψλ ελφο (1) κελφο ήηνη έσο 18-7-2021, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. 
 

 

 

Καλλονή, 22 Ιοσνίοσ 2021 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                             ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

                                                                                                                                                                                 ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
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