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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΉ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 37/30-10-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΗΘ 

ΑΠΟΦ 
ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

 

1 

 
1
ο 

Η/Δ
 

 

250 
«Έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε 

ππνζηήξημεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ έηνπο 

2019 θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ 

δηπινγξαθηθνύ γηα ην 

έηνο 2020  ηνπ 

Γήκνπ  Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

  [ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

Δγκπίνοςν ηην εξειδίκεςζη πίζηωζηρ πος αθοπά ηην δαπάνη κε ηίηιν «Τπνζηήξημε  ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ έηνπο 2019 θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνύ γηα ην έηνο 2020  ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» , ζςνολικού ποζού 23.400,00 εςπώ. Ζ αλσηέξσ εθηηκώκελε δαπάλε ζα 

βαξύλεη ζπλνιηθά ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαηά ηα έηε 2020 θαη 2021.  

 

 

2 

 

2
ο
 

Η/Δ 

 

251 
27ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 27ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Α.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

 Σελ δεκηνπξγία Κ.Α. 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1699.0005 «Δίζπξαμε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσθεινύο 

εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ»  

100.000,00 

 πλνιηθό πνζό αύμεζεο εζόδσλ  100.000,00 
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(Αθνξά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο σθεινύκελσλ ηεο Γξάζεο «Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο κέζσ Πξνγξακκάησλ 

Κνηλσθεινύο Υαξαθηήξα γηα 36.500 άηνκα ζε δήκνπο, πεξηθέξεηεο, θέληξα θνηλσληθήο πξόλνηαο πεξηθεξεηώλ 

(ΚΚΠΠ)/ζπλαθείο θνξείο, ππεξεζίεο ππνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ» αλά εηδηθόηεηα θαη Τπεξεζία πνπ  έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. Σν κηζζνινγηθό θόζηνο θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ηνπ ηνπνζεηεκέλσλ σθεινύκελσλ ζα θαιπθζνύλ από ηνλ ΟΑΔΓ .Ζ  ζύληαμε δε ησλ ΑΠΓ θαη ε 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζα γίλνληαη από ηνλ Γήκν, αθνύ εηζπξαρζνύλ από ηνλ ΟΑΔΓ) 

Β.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ κείσζε ησλ παξαθάησ Κ.Α. 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

10.6011 «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, 

γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα» 

21.240,00 

30.6011 «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ 

γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα» 

28.000,00 

35.6011 «Σαθηηθέο απνδνρέο 9πεξηιακβαλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, 

γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα» 

2.840,00 

 πλνιηθνύ πνζνύ κείσζεο εμόδσλ 52.080,00 

   

Γ. Σελ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ πηζηώζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαζώο θαη πνζνύ 20.000,00 επξώ ηνπ 

απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ: 

Γ. Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ δεκηνπξγία λέσλ Κ.Α 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6726.0005 «Απόδνζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσθεινύο 

εξγαζίαο» ηνπ ΟΑΔΓ» 

100.000,00 

15.6233.0002 «Μίζζσζε γεξαλνθόξσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ από Αζήλα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

21.080,00 

30.6117.0002 «πιινγή, έξεπλα θαη επεμεξγαζία εμεηδηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηε 

ρξήζε εηδηθώλ εξγαιείσλ θαη εληνπηζκό θαηαιιήισλ παξακέηξσλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο ζηηο ζέζεηο γεθπξηώλ 

«Βξίζα Πνιηρλίηνπ» «Μάθαξα Άγξαο» θαη «Καιινλήο» ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

20.000,00 

30.6662.0009 «Πξνκήζεηα θπβόιηζσλ, πιαθώλ πεδνδξνκίσλ θ.ι.π. γηα ηηο αλάγθεο 

απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίσλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

23.400,00 
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Δ. Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ αύμεζε ησλ παξαθάησ Κ.Α 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

10.7133.0001 «Πξνκήζεηα γξαθείσλ θαξεθιώλ, ηξαπεδώλ, πνιπζξόλσλ, 

βηβιηνζεθώλ, θσηηζηηθώλ, κηθξνεπίπισλ, ληεμηνλ θ.ι.π »  

7.600.00 

 

πλνιηθό πνζό αύμεζεο εμόδσλ 172.080,00 

 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ην απνζεκαηηθό δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 452,20 επξώ  
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3
ο
  

Η/Δ 

 

252 
28ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
Δγκπίνει ηην 28

η
 ηποποποίηζη ηος Πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος έηοςρ 2020 ωρ 

εξήρ: 

Α.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

 Σελ απνδνρή επηρνξήγεζεο ηνπ Τπ’ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ από ην ΠΓΔ ηεο πξάμεο Α-

2020Δ15510007, πνζνύ 237.325,80 επξώ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ ηνπ πξ/ζκνπ, 

γηα ηελ δημιοςπγία λένπ Κ.Α σο παξαθάησ:   

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1319.0001 «Γεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ νινθιεξσκέλσλ, ζαιάζζησλ, 

ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ»  
237.325,80 

 

Β.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ μεηαθοπά ηεο αλσηέξσ πίζησζεο μέζω ηος αποθεμαηικού θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ 

εμόδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο.: 

60 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 

 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

60.7322.0002 «Γεκηνπξγία Πξνζβάζηκσλ, νινθιεξσκέλσλ , ζαιάζζησλ 

ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 
237.325,80 

   

Γ. Με. ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην. 
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4 4
Ο
  

Η/Δ 

253 29ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγκπίνει ηην 29
η
 ηποποποίηζη ηος Πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος έηοςρ 

2020 ωρ εξήρ: 
Α.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

 Σελ αποδοσή  ρξεκαηνδόηεζεο από ην Σακείν Αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 196 λ.4662/2020, πνζνύ 

210.873,95 επξώ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ ηνπ πξ/ζκνπ, γηα ηελ δημιοςπγία λένπ 

Κ.Α. σο παξαθάησ: 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1329.0002 «Τπεξεζία Σειηθήο Γηάζεζεο Απνβιήησλ Ναπηηιηαθνύ 

Δμνπιηζκνύ ησλ Πξνζθπγηθώλ Ρνώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ»  

210.873,95 

 

Β.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ μεηαθοπά ηεο αλσηέξσ πίζησζεο μέζω ηος αποθεμαηικού θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ 

εμόδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο.: 

 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

70.7336.0001 «Τπεξεζία Σειηθήο Γηάζεζεο Απνβιήησλ Ναπηηιηαθνύ 

Δμνπιηζκνύ ησλ Πξνζθπγηθώλ Ρνώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ» 

210.873,95 

   

Γ.     Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην. 
 

5 5
Ο
  

Η/Δ 

254 Έγθξηζε ηεπρώλ 

κειέηεο - ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
1) Σελ έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο ππ’ αξηζκ. 85/2020 ζεσξεκέλεο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ παξαηίζεληαη ζε απηά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ – ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ». 

2) Σελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ – δηελέξγεηα ηεο 

αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.., ζηελ νπνία θάζε 
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«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – 

ΒΔΛΣΗΩΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ 

ΥΩΡΩΝ – 

ΠΑΗΓΗΚΩΝ 

ΥΑΡΩΝ».       

ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ 

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

ηνπ ίδηνπ λόκνπ (Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο : 924.430,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 1.081.583,10 επξώ κε Φ.Π.Α. 

17%, Υξεκαηνδόηεζε : πηζηώζεηο ηνπ Π.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Δ. (επηρνξήγεζε Γήκνπ από ην πξόγξακκα 

«Φηιόδεκνο ΗΗ») θαη ΑΣΑ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ), ζύκθσλα θαη κε ην ζεσξεκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο 

ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

6 6
Ο
  

Η/Δ 

255 30ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 30
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο 

εμήο: 
Α.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

 Σελ αποδοσή  επηρνξήγεζεο από ην Τπ’ Δζσηεξηθώλ από ην Πξόγξακκα Φηιόδεκνο ΗΗ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ» πξ/ζκνύ δαπάλεο 223.000,00 επξώ  

θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ ηνπ πξ/ζκνύ, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ΚΑ  σο παξαθάησ: 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1322.0020 «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ 

εμνπιηζκνύ»  
223.000,00 

 

Β.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ μεηαθοπά ηεο αλσηέξσ πίζησζεο μέζω ηος αποθεμαηικού θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ 

εμόδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο.: 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

64.7131.0001   «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ 

εμνπιηζκνύ» 
223.000,00 

                  

Γ         Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην. 
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   Καλλονή, 30 Οκηωβπίος 2020 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

                 ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος 

 

                                                                                                                                                                   ΑΛΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ                                                                                                                                                                    

7 7
ο
  

Η/Δ 

256 Έγθξηζε 3νπ 

πξαθηηθνύ (θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. 

1313/2020 απόθαζεο 

Α.Δ.Π.Π) ηνπ 

Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ 

Ζιεθηξνληθνύ 

Γηαγσληζκνύ 

Πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ – 

ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ 

ΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΝ 

ΓΔΝΔΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

1. Δγκπίνοςν ηην ακύπωζη ςπ’ απιθμ. 147/2020 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ με 

θέμα Έγκπιζη ππακηικών ηος Ανοικηού Γημόζιος Ζλεκηπονικού Γιαγωνιζμού 

Ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ – ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 

ΚΑΗ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ» 

2. Δγκπίνοςν να αποππιθθεί η πποζθοπά ηηρ εηαιπίαρ «.ΚΑΡΑΝΣΩΝΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ» 

γηα ηηο Οκάδεο 1 θαη 2, θαζώο θξίζεθε όηη ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο γηα ηηο ελ ιόγσ νκάδεο 

δελ πιεξνί ηηο ηηζέκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην ζύλνιό ηνπο, θαη λα γίλεη απνδεθηή ε 

πξνζθνξά ηεο γηα ηελ Οκάδα 3 

3. Δγκπίνοςν να γίνει αποδεκηή η πποζθοπά ηηρ «ΣΕΗΒΔΛΔΚΑ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ» γηα ηε κνλαδηθή ΟΜΑΓΑ 3 

πνπ ζπκκεηείρε 

4. Δγκπίνοςν να γίνει αποδεκηή η πποζθοπά ηηρ «Β. ΚΑΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ» γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 1,2,3 
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Καθαξώλε  

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
    Δγκπίνοςν και αποδέσονηαι ηην δωπεά ηος ακινήηος ιδιοκηηζίαρ κ. Κακαπώνη Ηωάννη ηος 

Ηγναηίος πος βπίζκεηαι ζηην Σοπική Κοινόηηηα Άγπαρ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζύκθσλα κε ην 

αξηζκ. 2449/Ε1828/28-12-2009 πκβόιαην. 

 

 


