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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΉ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 3/18-01-2021 Τακτική (δια περιφοράς) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 
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ΘΔΜΑ ΑΡΙΘ 

ΑΠΟΦ 
ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 

ηξηκεινύο νξγάλνπ  

δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζίαο  ρωξίο 

πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε ηνπ 

άξζξνπ 32 παξ. 2γ 

ηνπ Ν. 4412/16 θαη 

θαηαθύξωζεο 

ζύκβαζεο 

Πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 

ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ» 

πξνϋπνινγηδόκελεο 

αμίαο πνζνύ 

22.666,30  € κε ΦΠΑ  

(17%) 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Δγθξίλνπλ ην από 08/1/2021 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη Β) Καηαθπξώλνπλ ηελ ζύκβαζε 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ»  ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα . ΚΑΡΑΝΣΩΝΖ  & ΗΑ Ο.Δ.,  κε πνζό έθπηωζεο 9.743,06 €  ρωξίο ΦΠΑ θαη 11.399,38 κε 

ΦΠΑ. 
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8 Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 

ηξηκεινύο νξγάλνπ  

δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζίαο  ρωξίο 

πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε ηνπ 

άξζξνπ 32 παξ. 2γ 

ηνπ Ν. 4412/16 θαη 

θαηαθύξωζεο 

ζύκβαζεο Τπεξεζίαο  

κε ηίηιν «Μίζζωζε 

κεραλεκάηωλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε δεκηώλ 

από ηα έθηαθηα 

θαηξηθά θαηλόκελα 

ζηηο 28-9-2020 ζηε 

Γ.Δ. Καιινλήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ», ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 

30.000,00 επξώ κε 

ΦΠΑ.17%. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Δγθξίλνπλ  ην από 08/1/2021 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη Β) θαηαθπξώλνπλ ηελ ζύκβαζε 

ππεξεζίαο κε ηίηιν «Μίζζωζε κεραλεκάηωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεκηώλ από ηα έθηαθηα θαηξηθά θαηλόκελα ζηηο 

28-9-2020 ζηε Γ.Δ. Καιινλήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00 επξώ κε 

ΦΠΑ.17% ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΚΑΦΔΣΕΖ ΥΡΖΣΟ κε πνζνζηό έθπηωζεο  έλα επί ηνηο εθαηό  (1%)  ήηνη 

25.383,60 € ρωξίο ΦΠΑ. 
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Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 

ηξηκεινύο νξγάλνπ  

δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζίαο  ρωξίο 

πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε ηνπ 

άξζξνπ 32 παξ. 2γ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Δγθξίλνπλ ην από 08/1/2021 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη  

θαηαθπξώλνπλ ηελ ζύκβαζε ππεξεζίαο κε ηίηιν «Μίζζωζε κεραλεκάηωλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε αγξνηηθήο 

νδνπνηίαο από ηα έθηαθηα θαηξηθά θαηλόκελα ζηηο 28-9-2020 ζηε Γ.Δ. Καιινλήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 70.200,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.    Γ.ΜΑΥΑΗΡΗΓΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ 

ECO-TECH  κε πνζνζηό έθπηωζεο  ηέζζεξα επί ηνηο εθαηό  (4 %)  ήηνη 57.600,00 € ρωξίο ΦΠΑ 
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   Καλλονή, 18 Ιανοσαρίοσ 2021 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                    

ηνπ Ν. 4412/16  

θαη θαηαθύξωζεο 

ζύκβαζεο Τπεξεζίαο  

κε ηίηιν «Μίζζωζε 

κεραλεκάηωλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε 

αγξνηηθήο νδνπνηίαο 

από ηα έθηαθηα 

θαηξηθά θαηλόκελα 

ζηηο 28-9-2020 ζηε 

Γ.Δ. Καιινλήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ», ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 

70.200,00 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλν

π ηνπ ΦΠΑ. 

 


