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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 34/13-10-2020 τακτική ζςνεδπίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1 1
ο
 

Η/Γ 

210 Λήςε απόθαζεο 

Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο ππ. 

αξηζκ. 92/2020 

κειέηεο κε ηίηιν: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 

ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» 

ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 

269.177,81 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ 

ππνβνιή πξόηαζεο 

ζην Υξεκαηνδνηηθό 

Πξόγξακκα 

Πεξηβαιινληηθό 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

     Α)  Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξόηαζεο από ην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ», πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηεζεί ζην 

πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο (Α.Π.1) «ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ  2019», ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ κε θσδηθό «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ-2019» (ΑΓΑ: 

9ΠΓΟ46Φ844-0ΔΕ) θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Ηζνδύγην – Αζηηθή 

Αλαδσνγόλεζε 2019 – 

2020 ηνπ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

& ΔΝΔΡΓΔΗΑ / 

ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ 

θαη ηελ θάιπςε από 

ίδηνπο πόξνπο ηνπ 

επηπιένλ πνζνύ.  

      

     Β) Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ έγθξηζε θάιπςεο ηνπ 

ρξεκαηηθνύ πνζνύ, γηα ηελ πξνηεηλόκελε πξάμε κε ηίηιν «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟ 

ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 269.177,81 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ, από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

2 2
ο
 

Η/Γ 

211 Έγθξηζε 1νπ 

πξαθηηθνύ ηεο 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ 

ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΟΓΧΝ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ, ΠΛΖΝ 

Γ.Δ. ΚΑΛΛΟΝΖ» - 

αλάδεημεο πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Σην έγκπιζη ηος από 05-10-2020 1
ος

 ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγωνιζμού ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ, ΠΛΖΝ Γ.Δ. ΚΑΛΛΟΝΖ», εθηηκώκελεο 

αμίαο 170.085,47 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 199.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α. 17%, κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

1. ηελ αποδοσή όλων ηων πποζθοπών πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, θαζώο 

είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο πξνθύπηεη από ηα αλαθεξόκελα ζην αλσηέξσ πξαθηηθό. 

Α/Α Δπσλπκία πξνζθέξνληα νηθνλνκηθνύ θνξέα Πνζνζηό κέζεο έθπησζεο 

1 ΟΓΤΔΑ Δ. ΑΦΧΚΑΡΓΟ 51,00% 

2 ΑΡΑΝΣΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ 50,20% 

3 
ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ δ.η. ΣΔΥΝΗ Α.Δ. 
38,55% 

4 ΠΡΑΞΙ Α.Σ.Δ. 36,00% 

 

2. ηην ανάδειξη ηος μειοδόηη οικονομικού θοπέα «ΟΓΤΔΑ Δ. ΑΦΧΚΑΡΓΟ» σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ, κε κέζε πνζνζηηαία έθπησζε 51,00% θαη ζπκβαηηθό πνζό 84.422,34 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 98.774,14 επξώ κε 

Φ.Π.Α. 17%. 

    Καηά ηηρ απόθαζηρ σωπεί πποδικαζηική πποζθςγή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.3. ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Οη πξνζεζκίεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα επηθέξνπλ αλαζηνιή ηεο ζύλαςεο ηεο ελ 

ιόγσ ζύκβαζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. 
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3 3
ο 

Η/Γ 

212 «Έγθξηζε απόδνζεο 

ινγαξηαζκνύ». 

 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Α) Δγκπίνει ηην απόδοζη λογαπιαζμού, όπωρ ςποβλήθηκε από ηον ςπόλογο ςπάλληλο  

      ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος κ. Λάζκαπη Γεώπγιο, καδί κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ην  

      απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζε ινγαξηαζκό ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΔΛΣΑ ΚΑΛΛΟΝΖ, ποζού     

     1.925,00 εςπώ με ημεπομηνία πληπωμήρ 06/10/2020 και α/α παπαζηαηικού  

      0915301600000938 και ποζού 1.515,00 εςπώ, ηα οποία επιζηπάθηκαν διόηι, όπωρ αναθέπει  

     ζηην ειζήγηζη ηος ο ςπόλογορ ςπάλληλορ, δεν ςπήπσαν απλά θάκελα με πποπληπωμένο ηέλορ. 

 

Β) Απαλλάζζει ηον κ. Λάζκαπη Γεώπγιο από ςπόλογο ηος ποζού ηων 3.440,00 εςπώ, ηο οποίο είσε 

διαηεθεί με ηην ςπ’ απιθ. 154/2020 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος Γςηικήρ 

Λέζβος, γηα αγνξά ζπζηεκέλσλ θαθέισλ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο κε πξνπιεξσκέλν ηέινο.  

. Σα πξσηόηππα έγγξαθα ζα θαηαηεζνύλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.  

 

4 4
ο
  

Η/Γ 

213 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηεο Σ.Κ. Λεπεηύκλνπ.  

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

     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.   

5 5
ο
  

Η/Γ 

214 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηεο Σ.Κ. πθακηλέα. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

     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.   
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6 6
ο
  

Η/Γ 

215 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηεο Σ.Κ. θνπηάξνπ. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

     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.   

7 7
ο
  

Η/Γ 

216 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηεο Σ.Κ. Αξγέλνπ. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

     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. 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                   Καλλονή, 13 Οκηωβπίος 2020 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

    ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


