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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 31/05-12-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΗΘ

Μ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1
ο 

Η/Δ
 

270 Φήθηζε-

Έγθξηζε 

Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

2021 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ην Σερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, όπσο απηό 

θαηαξηίζηεθε θαη ςεθίζηεθε από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

2 2
ο
 

Η/Δ 

271 Έγθξηζε 

αλάζεζεο ησλ 

ππεξεζηώλ 

ζύληαμεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο 

θαθέινπ 

ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ 

ρξεκαηνδόηεζ

εο ζε ηξείο 

πξνζθιήζεηο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ από   ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθό  δπλακηθό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ώζηε λα πξνρσξήζεη ε απεπζείαο αλάζεζε 

ησλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν: 
1) 1) Τπεξεζία ζύληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην 

πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο: «Φεθηαθή ύγθιηζε» ζε ηξίην - 

εμσηεξηθό ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα πξνζσπηθνύ, 

κε ρξόλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηνπο δύν (2) κήλεο, θαη κε 

πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 €, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 118. 

2) Τπεξεζία ζύληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην 

πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο: «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-

Πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο-Σερληθή Βνήζεηα» κε ηίηιν: «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» ζε ηξίην - εμσηεξηθό ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη 

απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα πξνζσπηθνύ, κε ρξόλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηνπο δύν (2) κήλεο, θαη κε πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 €, ζύκθσλα κε ηηο 
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ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

«ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 118 θαη 

3) «Τπεξεζία ζύληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην 

πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο: «Πεξηβάιινλ» κε ηίηιν: 

«Γξάζεηο Ζιεθηξνθίλεζεο ζηνπο Γήκνπο» ζε ηξίην - εμσηεξηθό ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη 

απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα πξνζσπηθνύ, κε ρξόλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηνπο δύν (2) κήλεο, θαη κε πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 €, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 118.» 

 

3 3
ο
  

Η/Δ 

272 ύλαςε  

ζύκβαζεο 

δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη ηνπ 

Γήκνπ Λήκλνπ γηα 

ηελ δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ 

γηα ηελ ίδξπζε 

Αλαπηπμηαθνύ 

Οξγαληζκνύ, 

ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ κε 

αξηζκ. 140/2020 

θαη 89/2020 

απνθάζεηο ησλ 

Γεκνηηθώλ 

πκβνπιίσλ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

θαη Λήκλνπ θαη 

έγθξηζε ζρεδίνπ 

ζύκβαζεο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Α)Δγθξίλεη ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκν Λήκλνπ, γηα 

ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζην Γήκν Λήκλνπ από ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, κέζσ 

ηεο Γηεύζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνύ γηα ηελ επίβιεςε θαη παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ «Τπεξεζίεο 

πκβνύινπ ππνζηήξημεο γηα ηε ζύληαμε θαηαζηαηηθνύ θαη θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο 

Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ Ν.4674/2020», θαζώο θαη «Τπεξεζίεο πκβνύινπ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαθέινπ ζύζηαζεο Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ Ν. 4674/2020», πνπ 

αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ, νη νπνίεο εμππεξεηνύλ ηνλ θνηλό ζθνπό 

πνπ θαζνξίζηεθε κε ηηο κε αξηζκ. 140/2020 θαη 89/2020 απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθώλ 

πκβνπιίσλ Λέζβνπ θαη Λήκλνπ θαη αθνξνύλ ζηε ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ 

Ν.4674/2020 

Β) Δγθξίλεη ην  ζρέδην ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε. 

Γ)Οξίδεη σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηνλ Γεκνηηθό 

ύκβνπιν  θν Εαθείξε Δπζηξάηην κε αλαπιεξσηή ηνλ θν Πάππν Κσλζηαληίλν σο 

εθπξόζσπνη ηνπ  Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Σαμηάξρε Βέξξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ 

ζύκβαζεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

 

4 4
Ο
  

Η/Δ 

273 Έγθξηζε 

Πξνγξακκαηηθήο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

1. Σελ έγθξηζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ηνπ 
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ύκβαζεο, κεηαμύ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη 

Αζιεηηθνύ Οκίινπ 

Αγίαο 

Παξαζθεπήο 

Λέζβνπ «Ο 

Γηαγόξαο», γηα ηελ 

πξάμε 

Αλαβάζκηζεο 

γεπέδνπ 

Πνδνζθαίξνπ- 

θαηαζθεπή 

ζηεγάζηξνπ ζηελ 

Αγία Παξαζθεπή 

Αζιεηηθνύ Οκίινπ Αγ. Παξαζθεπήο Λέζβνπ γηα ηελ δεκνπξάηεζε, επίβιεςε, έιεγρν θαη 

παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή ηεγάζηξνπ ζην Γήπεδν Αγ. Παξαζθεπήο 

Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 40.000,00€ , από ηνλ Γήκν . 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο , κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη ηνπ Αζιεηηθνύ Οκίινπ Αγ. Παξαζθεπήο Λέζβνπ. 

3. Σνλ νξηζκό ζηελ θνηλή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο  

     ύκβαζεο σο παξαθάησ: 

 Σνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο –Γεκόζηαο Τγείαο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θ, Αλδξέα Αμή κε αλαπιεξσηή ηνλ Αληηδήκαξρν 

Οηθνλνκηθώλ θ. Γηώξγν Αιάλε. 

  Σνλ  θ. Υαηδεθπξηαδή Υξπζόζηνκνπ, Πξόεδξνπ ηνπ Α.Ο Αγ. Παξαζθεπήο ν   

       «Γηαγόξαο» ,κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.Εαξκπίληνο Μηραήι, Γεληθό Αξρεγό ηνπ   

       Α.Ο. Αγ. Παξαζθεπήο ν «Γηαγόξαο» .  
 

5 5
Ο
  

Η/Δ 

274 32ε 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκν

ύ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 32

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

Α. ΣΖΝ ΜΔΊΧΖ ΣΧΝ Κ.Α. : 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

30.6737.0001 «Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ» 78.800,00 

10.6117.0002 «Ακνηβή γηα ππεξεζίεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ζύληαμεο 

πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο νξγαλσηηθέο ζέζεηο ηνπ 

Γήκνπ Γ. Λέζβνπ» 

15.000,00 

 πλνιηθό πνζό κείσζεο εμόδσλ 93.800,00 

                  

Σελ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ πηζηώζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε  θαη δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Β. ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΧΝ K.A.: 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6056 «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΠΓΚΤ (πξώελ ΣΑΓΚΤ) (άξζξν 3λ 1726/44, 

30Ν. 2262/52 100 ΝΓ 4260/61 θαη 33 ΝΓ 5441/66) (ΣΠΓΚΤ)» 
10.800,00 

00.6525.0002 «Πξνκήζεηα Σ.Π.Γ» 5.000,00 
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10.6273 «Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο 

ππεξεζίεο» 
63.0 00,00 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Γ. ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΝΔΧΝ K.A : 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6117.0022 «Ακνηβή γηα ππεξεζία ζύληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ 

ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Ψεθηαθή ύγθιηζε» 

5.000,00 

00.6117.0023 «Ακνηβή γηα ππεξεζία ζύληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ 

ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-

Πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο – Σερληθή Βνήζεηα» κε ηίηιν 

«Ωξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο»» 

5.000,00 

00.6117.0024 «Ακνηβή γηα ππεξεζία ζύληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ 

ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Πεξηβάιινλ» κε ηίηιν 

«Γξάζεηο Ηιεθηξνθίλεζεο ζηνπο Γήκνπο» 

5.000,00 

 ύλνιν πνζό αύμεζεο εμόδσλ  93.800,00 

 

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην. 

 
6 6

Ο
  

Η/Δ 

275 33ε 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκν

ύ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 33

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

Α. Σελ απνδνρή ρξεκαηνδόηεζεο από ην Πξάζηλν Σακείν, πνζνύ 183.196,80 επξώ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο 

ησλ εζόδσλ ηνπ πξ/ζκνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ΚΑ, σο παξαθάησ:  

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1329.0003 «Αλαβάζκηζε  παηδηθώλ ραξώλ ζην Γήκν  Γπηηθήο Λέζβνπ» 183.196,80 

             

Σελ κεηαθνξά ηεο αλσηέξσ πηζηώζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε  θαη δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Β. ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΚΑΣΧ  ΠΗΣΧΖ  K.A : 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 
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30.7322.0015 «Αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ» 183.196,80 

 

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην. 

 
7 7

ο
  

Η/Δ 

276 35ε 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκν

ύ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 35

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

Α. Σελ απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνύ 200.000,00 επξώ, από ην Π.Γ.Δ. ηνπ έξγνπ 2003Δ05500005 ηεο ΑΔ 055 θαη 

ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ ηνπ Πξ/ζκνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ΚΑ σο παξαθάησ: 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1322.0021 «Πξόγξακκα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ 

πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ » 
200.000,00 

             

Σελ κεηαθνξά ηεο αλσηέξσ πηζηώζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε  θαη δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Β. ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΚΑΣΧ  ΠΗΣΧΖ  K.A : 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

64.7323.0011 «Πξόγξακκα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ 

πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ» 
200.000,00 

 

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην 
8 8

Ο
  

Η/Δ 

277 Καζνξηζκόο 

ακνηβήο 

Γηθεγόξνπ 

ζύκθσλα κε 

ηελ 258/2020 

απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 Σελ έγθξηζε εηδηθήο δηθεγνξηθήο ακνηβήο ζηνλ δηθεγόξν Θεβώλ θ. Μακκή Διηζζαίν 

(Α.Μ. 75) πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ζηα αξκόδηα 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαηά ηεο ππ' αξηζκ. πξση. 71496/29.10.2020 απόθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνύ θαη θάζε ζπλαθνύο απόθαζεο.  

 Η ακνηβή θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν. 4194/2013, κε ρξνλνκίζζσζε 

έλαληη νγδόληα επξώ (80,00 €) θαη γηα νθηώ ώξεο πιένλ Φ.Π.Α. ζπλνιηθνύ πνζνύ 

επηαθνζίσλ ελελήληα ηξηώλ επξώ θαη εμήληα ιεπηώλ (793,60€). 
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Ο
  

Η/Δ 

278 Καζνξηζκόο 

ακνηβήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Σελ έγθξηζε εηδηθήο δηθεγνξηθήο ακνηβήο ζηνλ Δικηγόρο Πρωηοδικείοσ 
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δηθεγόξνπ γηα 

άζθεζε 

πξνζθπγήο 

ελώπησλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

Δθεηείνπ 

Πεηξαηά 

ζπκθώλα κε 

ηελ 285/2020 

απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο 

Αθηνών κ. Νικόλαο Κων. Δαμαζκόποσλο (Α.Μ. 17467 Δικηγορικού Σσλλόγοσ 
Αθηνών, ΑΦΜ : 043951296 ΔΟΥ Αθηνών, οδός Νασάρτοσ Νικοδήμοσ 2 Τ.Κ. 
10557) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη αίηεζε αθπξώζεσο ελώπησλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Πεηξαηά θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο κε αίηεκα εθδόζεσο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαηά ηεο 

ππ' αξηζκ.71496/29-10-2020 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη ηεο 40147/14-9-2020 

απόθαζεο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ θαη λα παξαζηεί θαη λα 

εθπξνζσπήζεη ην Γήκν θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ, λα θαηαζέζεη ππνκλήκαηα θαη 

απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη λα πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε δηθνλνκηθή ελέξγεηα. 

2. Η ακνηβή ηνπ Γηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 

ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ: 

 ζην πνζό ησλ 576,00 επξώ πιένλ Φ.Π.Α. πνπ πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε αίηεζεο 

αθύξσζεο παξάζηαζε θαη εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ εθδίθαζε, θαηάζεζε ππνκλεκάησλ 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ θ.ι.π.  

 πνζό 288,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεσο θαη  

 πνζό 79,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ αίηεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο. 

 

3. Η ακνηβε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξαθώλ» 
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Ο
  

ΕΚΤΟΣ 

Η/Δ 

 36
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκν

ύ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ  

Οηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 36
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 

σο εμήο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

Α. ΣΗΝ ΜΔΊΩΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ Κ.Α. : 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6737.0001 «Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ» 98.867,96 

 πλνιηθό πνζό κείσζεο  98.867,96 

 

Σελ κεηαθνξά ηηο αλσηέξσ πίζησζεο κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ  εγγξαθή ηνπο ζην 

ζθέινο ησλ εμόδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ: 
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       Καιινλή, 7 Γεθεκβξίνπ 2020 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ                                                                                                                                                                    

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

 

 Β.ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ (ΝΔΩΝ) Κ.Α. : 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

20.6063.0003 «Πξνκήζεηα γάιαθηνο παξειζόλησλ εηώλ γηα ην πξνζσπηθό ηνπ 

Γήκνπ» 
29.464,38 

20.6063.0004 «Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο παξειζόλησλ εηώλ γηα 

ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ» 
46.269,20 

30.6063.0003 «Πξνκήζεηα γάιαθηνο παξειζόλησλ εηώλ γηα ην πξνζσπηθό ηνπ 

Γήκνπ» 
8.871,66 

30.6063.0004 «Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο παξειζόλησλ εηώλ γηα 

ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ» 
14.262,72 

 πλνιηθό πνζό αύμεζεο εμόδσλ  98.867,96 

 
    Γ.  Με ηελ παξνύζα ηξνπνπνίεζε ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην 

 

 


