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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 32/25-09-2020 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
  

Η/Γ 

197  Έγθξηζε δαπαλώλ 

κεηαθίλεζεο 

κεηαθηλνύκελσλ 

αηξεηώλ 

(αληηδεκάξρσλ) 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

1. Δγθξίλνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ & Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θ. Εαθείξε Δπζηξαηίνπ ζηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα 

παξαζηεί ζε ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ. 

2. Ο αληηδήκαξρνο, ζα αλαρσξήζεη αεξνπνξηθώο γηα Αζήλα, ηελ Κπξηαθή ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2020 

θαη ώξα 19:10 ην απόγεπκα. 

3. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθά), δηακνλήο (ηέζζεξηο δηαλπρηεξεύζεηο από ηηο πέληε) θαη 

εκεξήζηαο απνδεκίσζεο (δύν εκεξώλ), ζα θαιπθζνύλ από ην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ζα 

βαξύλνπλ ην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο παξαθάησ:  

Κ.Α.ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ: 00.6421.0002 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ:  Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκηώζεηο κεηαθηλνύκελσλ αηξεηώλ (αληηδεκάξρσλ)  

ΠΟΟ: 800,00 επξώ 

Μεηνςήθεζαλ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υήξαο Νηθόιανο θαη θ. Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο.   
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Η/Γ 

198 Αληηθαηάζηαζε 

κέινπο επηηξνπήο 

παξαθνινύζεζεο θαη 

παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ θαη 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Δγθξίλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θα. Μαθξή Ηγλαηίαο από ηαθηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ – πξνκεζεηώλ – ππεξεζηώλ έηνπο 2020, γηα ζέκαηα 

δηνηθεηηθά.  

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 



 2 

ππεξεζηώλ έηνπο 2020 

γηα ζέκαηα δηνηθεηηθά. 

     Β) Οξίδνπλ ηελ θα. Βαιέιε Νίθε σο λέν ηαθηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη 

Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ – πξνκεζεηώλ – ππεξεζηώλ έηνπο 2020, γηα ζέκαηα δηνηθεηηθά. Καηά ηα ινηπά 

ηζρύνπλ ε αξηζκ. 16/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.  
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Η/Γ 

199 πγθξόηεζε 

Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ έξγνπ 

«ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΝ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΒΑΣΟΤΑ 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ 

ΗΑΣΡΔΗΟ)». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     πγθξνηνύλ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΑΣΟΤΑ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ)» σο εμήο: 
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Η/Γ 

200 Έγθξηζε ηπρώλ 

κειέηεο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΝ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΒΑΣΟΤΑ 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ 

ΗΑΣΡΔΗΟ)» 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Α) Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο ππ΄αξηζκ. 26/201 ζεσξεκέλεο κειέηεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ παξαηίζεηαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΑΣΟΤΑ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ)» 

     Β) Σελ θαηάξηηζε όξσλ, ζύληαμε δηαθήξπμεο θαη δηεμαγσγή ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 117 

ηνπ Ν. 4412/2016, ζηελ νπνία θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην 

πιαίζην δηαθήξπμεο δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλνδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ηε 

ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ζύκθσλα θαη κε ην ζπλλεκέλν 

ζεσξεκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο ηεο Τπεξεζίαο.  
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Η/Γ 

201 Αίηεκα παξαρώξεζεο 

ιπόκελσλ αηζνπζώλ 

Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Απνδέρεηαη ηελ παξαρώξεζε ηεζζάξσλ (4) ιπόκελσλ αηζνπζώλ, ελόο (1) wc θαη ελόο (1) γξαθείνπ 

ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο από ηελ εηαηξία «ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.» γηα λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ν νπνίνο θαη ζα αλαιάβεη κε ηε δηθή ηνπ 
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κέξηκλα θαη δαπάλεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο, ηελ απνζπλαξκνιόγεζε, κεηαθνξά, 

ηνπνζέηεζε, ζηήξημε θαη ζέζε ζε ρξήζε (κεηά ηεο θαηαζθεπήο ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ θαη ζύλδεζεο 

ζηα αλαγθαία δίθηπα ΟΚΩ) ησλ αηζνπζώλ απηώλ κε ζθνπό ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ.  
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ο
  

Η/Γ 

202 Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

γηα έθεζε ηνπ Γήκνπ 

θαηά Ησάλλε 

Γνπθάθε. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Οξίδνπλ ηνλ δηθεγόξν Μπηηιήλεο παξ΄ Αξείσ Πάγσ θν Πέηζηθν Υαξάιακπν (Α.Μ. 299), όπσο 

εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ έθεζε θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 2/2018 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο (ηαθηηθή δηαδηθαζία) πνπ εθθξεκεί πξνο εθδίθαζε ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Μπηηιήλεο θαηά ηα Ησάλλε Γνπθάθε θαη αθνξά νηθόπεδν εληόο νηθηζκνύ ηνπ δεκνηηθνπ 

δηακεξίζκαηνο πθακηλέαο ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο Μεζύκλαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηε ζέζε «Άλσ 

Μαραιάο» ή «Άλσ πλνηθία», θαηά ηελ εκεξνκελία δηθαζίκνπ πνπ ζα νξηζηεί θαη ζε θάζε κεη΄ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 
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ο
  

Η/Γ 

203 Καζνξηζκόο Δηδηθήο 

δηθεγνξηθήο ακνηβήο.  
[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

     Σελ έγθξηζε εηδηθήο δηθεγνξηθήο ακνηβήο, ζηνπο δηθεγόξνπο θ.θ. Πνιπμέλε Παπιή (Α.Μ. 205, 

Γηθεγόξνο παξ΄ Δθέηαηο) κε έδξα ηελ Καιινλή Λέζβνπ θαη Γηώηα Γνπθαθάξνπ (Α.Μ. 335, Γηθεγόξνο 

παξ΄Δθέηαηο) κε έδξα ηελ Καιινλή Λέζβνπ, ηνπ πνζνύ ησλ 4.000 επξώ, ήηνη 2.000 επξ’σ γηα έθαζηε εμ 

απηώλ, γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο από θνηλνύ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζρεηηθά κε ηε δηαζήθε Μαξίαο Καιιηπνιίηνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηθάζηκνπ πνπ ζα νξηζηεί θαη ζε θάζε κεη΄ αλαβνιή δηθάζηκν. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                   Καλλονή, 25 επηεμβρίοσ 2020 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

    ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 
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                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


