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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 41/30-11-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1ο 

Η/Δ 
276    Έγκπιζη ηος 1ος 

ΑΠΔ  ηος έπγος 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 

5 & 6/01/2020 Δ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ» 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

    Δγθξίλνπλ ηνλ 1o Α.Π.Δ ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 5 θαη 6/01/2020 Δ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» φπσο απηφο πξνεγθξίζεθε 

απφ ην Σερληθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ.  

 

2 2ο 

Η/Δ 

277 «Έγθξηζε 

δηελέξγεηαο 

αλνηθηνχ δηεζλή 

ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 
Α) Δγκπίνοςν ηην διενέπγεια ανοικηού διεθνή ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηην 

εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «Ππομήθεια μησανημάηων για ηιρ ανάγκερ ηος 

Γήμος Γςηικήρ Λέζβος» ζςνολικού ενδεικηικού πποϋπολογιζμού €1.999.996,00 με 
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έγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ 

φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

ΦΠΑ 24%. 

Β) Δγκπίνοςν ηην ςπ’ απιθμό 14/2020 μελέηη με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ 

ππομήθειαρ, όπωρ αςηέρ έσοςν ζςνηασθεί από ηην Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών ηος 

Γήμος, για ηον παπαπάνω διαγωνιζμό. 

Γ) Σον καθοπιζμό ηων όπων ηηρ διακήπςξηρ ηος ανοικηού διεθνή ηλεκηπονικού 

διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «Ππομήθεια μησανημάηων 

για ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος», ζύμθωνα με ηο ζςνημμένο ζσέδιο 

διακήπςξηρ, ηο οποίο ζςνηάσθηκε από ηην Γιεύθςνζη Καθαπιόηηηαρ ηος Γήμος και ηο 

οποίο αποηελεί αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ παπούζαρ. 

 

 

3 

 
3ο 

Η/Δ 

 

278 

   «Έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

Πξνκήζεηα εηδψλ 

Υξηζηνπγελληάηηθνπ 

ζηνιηζκνχ 2020 ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 
Α)Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ «Δπηά ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελελήληα έμη επξώ θαη 

είθνζη έμη ιεπηώλ (7.696,26 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17% από ηνλ Κ.Α. 10.6691.0001 κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη θσηαγσγήζεσλ», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ Υξηζηνπγελληάηηθνπ ζηνιηζκνχ. 

Β) Δγθξίλνπλ ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

σο άλσ. 

 

 

4 

 
4ο 

Η/Δ 

 

279 

  

Πξφζιεςε επνρηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

θαζαξηφηεηαο. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη : 
Όηη, γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο, πθίζηαηαη έθηαθηε θαη θαηεπείγνπζα αλάγθε γηα ηελ πξφζιεςε 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο. Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα, πξνηείλνπκε ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, σο εμήο: 
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Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

1 Οδεγνί Απνξξηκκαηνθφξνπ 1 2 κήλεο 

2 Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο 7 2 κήλεο 

 

Οη πξνζιεπηένη ζα απαζρνιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη ιφγσ 

ηηο θχζεο ηεο εξγαζίαο πξνηείλνπκε ηελ εμαίξεζε από ηελ πελζήκεξε εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θάησζη Κ.Α.Δ. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ: 

 

(α) Κ.Α.Δ. 20.6041 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ ΙΓΟΥ». 

(β) Κ.Α.Δ. 20.6042 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο (ΙΓΟΥ)». 

(γ) Κ.Α.Δ. 20.6054.0001 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΦΚΑ εθηάθησλ ππαιιήισλ ΙΓΟΥ 

(πξψελ εξγνδ. ΙΚΑ)». 

 

 

5 

 
5ο 

Η/Δ 

 

280 

 Έγθξηζε πξαθηηθνχ 

αμηνιφγεζεο θαη 

θαηαθχξσζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα/ππεξεζία 

‘’ΜΙΘΧΗ 

ΦΧΣΟΣΤΠΙΚΧΝ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ  

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ’’ 

(Αξηζκ.πξση: 

Γηαθήξπμεο 

13795/13-10-2020). 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 Δγθξίλεη : 
Α) Σην ανάδειξη ηος ΚΔΝΣΔΡΗ ΠΑΝ. NETWORKS  ωρ πποζωπινού αναδόσος ηηρ 

ππομήθειαρ/ςπηπεζίαρ ‘’ΜΙΘΩΗ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ  ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ’’ γιαηί η πποζθοπά ηος είναι πλήπηρ, ζύμθωνη με ηοςρ όποςρ 

ηηρ διακήπςξηρ και ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και πποζέθεπε ηη σαμηλόηεπη ηιμή. 

Β) Σην έγκπιζη ηος από 05-11-2020 Ππακηικού Αξιολόγηζηρ και αποζθπάγιζηρ 

ζςνοπηικού διαγωνιζμού θωηοηςπικών. 

Γ) Δγκπίνει, επιπποζθέηωρ, ηην ανάδειξη ηος ΚΔΝΣΔΡΗ ΠΑΝ. NETWORKS  ωρ 

πποζωπινού αναδόσος ηηρ ππομήθειαρ/ςπηπεζίαρ ‘’ΜΙΘΩΗ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ  ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ’’   γιαηί η πποζθοπά ηος είναι 

πλήπηρ, ζύμθωνη με ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ και ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και 

πποζέθεπε ηη σαμηλόηεπη ηιμή. 
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6 6Ο  

Η/Δ 

281 32ε 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 32

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

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

Α. ΣΗΝ ΜΔΊΧΗ ΣΧΝ Κ.Α. : 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

30.6737.0001 «Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ» 78.800,00 

10.6117.0002 «Ακνηβή γηα ππεξεζίεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ζχληαμεο 

πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο νξγαλσηηθέο ζέζεηο ηνπ 

Γήκνπ Γ. Λέζβνπ» 

15.000,00 

 πλνιηθφ πνζφ κείσζεο εμφδσλ 93.800,00 

                  

Σελ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ πηζηψζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε  θαη δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Β. ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΧΝ K.A.: 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

00.6056 «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΠΓΚΤ (πξψελ 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 

10.6273 «Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο 

ππεξεζίεο» 
63.0 00,00 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Γ. ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΝΔΧΝ K.A : 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

00.6117.0022 «Ακνηβή γηα ππεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ 

ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Φεθηαθή χγθιηζε» 

5.000,00 

00.6117.0023 «Ακνηβή γηα ππεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ 

ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-

Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο – Σερληθή Βνήζεηα» κε ηίηιν 

«Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο»» 

5.000,00 
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00.6117.0024 «Ακνηβή γηα ππεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ 

ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ 

ΣΡΙΣΗ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Πεξηβάιινλ» κε ηίηιν 

«Γξάζεηο Ηιεθηξνθίλεζεο ζηνπο Γήκνπο» 

5.000,00 

 χλνιν πνζφ αχμεζεο εμφδσλ  93.800,00 

 

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην. 

 

7 7Ο  

Η/Δ 

282 33ε 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

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 ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξάζηλν Σακείν, πνζνχ 183.196,80 επξψ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο 

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

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

1329.0003 «Αλαβάζκηζε  παηδηθψλ ραξψλ ζην Γήκν  Γπηηθήο Λέζβνπ» 183.196,80 

             

Σελ κεηαθνξά ηεο αλσηέξσ πηζηψζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε  θαη δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Β. ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ  ΠΙΣΧΗ  K.A : 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

30.7322.0015 «Αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ» 183.196,80 

 

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην. 

 

8 8Ο  

Η/Δ 

283 Οξηζκφ Δπηηξνπήο 

παξαιαβήο θπζηθνχ 

εδάθνπο γηα ην έξγν 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
 

πγθξνηεί Δπηηξνπή παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ (απνθαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ηερληθψλ νκβξίσλ, ηξιαλδηθψλ δηαβάζεσλ, ηνηρείσλ 

αληηζηήξημεο θαη νδνζηξσζία) ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 05 ΚΑΙ 06/01/2020 Δ 
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ΓΙΚΣΤΟΤ 

(απνθαηάζηαζε ή 

θαηαζθεπή ηερληθψλ 

νκβξίσλ, ηξιαλδηθψλ 

δηαβάζεσλ, ηνηρείσλ 

αληηζηήξημεο θαη 

νδνζηξσζία) ΑΠΟ 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 

05 ΚΑΙ 06/01/2020 

Δ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ 

ΣΗ Γ.Δ. 

ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ». 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΗ Γ.Δ. ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» απνηεινχκελε 

απφ ηνπο: 

 

       α) ηπιηαλίδνπ Μαξηάλζε, Γηεπζχληξηα Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

       β) Παλάξα Γεκήηξε, νξηζκέλνο επηβιέπσλ κεραληθφο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ,  

           ππάιιεινο ΣΤΓΓΛ 

       γ) Μαλσιαθέιιε Δπζηξάηην, Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο Γ/λζεο ΣΤΓΓΛ 

9 9Ο  

Η/Δ 

284 Έγθξηζε  2
νπ

 

πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ 

ΑΦΑΛΣΙΚΟ 

ΟΓΧΝ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ, ΠΛΗΝ 

Γ.Δ. ΚΑΛΛΟΝΗ» 

- θαηαθχξσζεο 

ζχκβαζεο. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
   - Σελ έγθξηζε ηνπ από 20-11-2020 2

νπ
 πξαθηηθό (νξζή επαλάιεςε) ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΟΓΧΝ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ, ΠΛΗΝ Γ.Δ. 

ΚΑΛΛΟΝΗ», εθηηκψκελεο αμίαο 170.085,47 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. / 199.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 17%, κε ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα :  

- ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΟΓΤΔΑ Δ. ΑΦΧΚΑΡΓΟ», κε 

ζπκβαηηθό πνζό 84.422,34 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. / 98.774,14  επξώ κε Φ.Π.Α. 17% (κέζε πνζνζηηαία έθπησζε :  

51,00 %).  
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10 

 

10Ο  

Η/Δ 

 

285 

Οξηζκφο δηθεγφξνπ 

γηα άζθεζε αίηεζεο 

αθχξσζεο ελψπησλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ Πεηξαηά 

θαη αίηεζεο 

αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο θαη 

αίηεκα έθδνζεο 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο  

ηεο ππ΄ 

αξηζκ.71496/29-10-

2020 απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη ηεο 

40147/14-9-2020 

απφθαζεο ηνπ 

πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
                     Α)   Οξίδνπλ ηνλ Γηθεγφξν Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θ. Νηθφιαν Κσλ. Γακαζθφπνπιν(Α.Μ. 17467 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ, ΑΦΜ : 043951296 ΓΟΤ Αζελώλ, νδόο Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 2 Σ.Κ. 

10557) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη αίηεζε αθπξψζεσο ελψπησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά θαη αίηεζε 

αλαζηνιήο εθηέιεζεο κε αίηεκα εθδφζεσο πξνζσξηλήο δηαηαγήο  θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ.71496/29-10-2020 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο 40147/14-9-2020 απφθαζεο 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 απαηηνχκελε δηθνλνκηθή ελέξγεηα. 

 

Β) 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 αθχξσζεο παξάζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ εθδίθαζε, θαηάζεζε 

ππνκλεκάησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ θ.ι.π. θαη πνζφ 288,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο θαη πνζφ 79,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ αίηεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο πνπ 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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11Ο  

Η/Δ 

 

286 

34ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 34

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

            Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

 

             A. ΣΗΝ ΜΔΙΧΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΑΣΧ K.A.:  

 

◊ 30.6233.0003 κε ηίηιν «ΜΙΘΧΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ  

                          ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 5 ΚΑΙ 6 /2020 Δ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ  

                          ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΛΙΥΝΣΙΣΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ»  

                          (Δπιχορ. Π.Γ.Δ. 2014Δ57100004 ηεο ΑΔ 571) κείσζε θαηά 150.000,00 επξψ. 

 

◊ 30.6662.0008 κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΡΑΤΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 3Α ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ  



 8 

 

                          ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ    

                          ΣΙ 5 θαη 6/1/2020 Δ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

                          ΠΟΛΙΥΝΣΙΣΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» (Δπιχορ. Π.Γ.Δ.  

                          2014Δ57100004 ηεο ΑΔ 571)  κείσζε θαηά 127.170,00 επξψ. 

 

                         ●  πλνιηθό πνζό κείσζεο: 277.170,00 επξψ. 

 

Σελ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ πηζηψζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ  εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο: 

 

 

             Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

 

   Β. ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ (ΝΔΟΤ) K.A.: 

 

◊ 64.7323.0010 κε ηίηιν «ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  

                          ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 5 και  

                          6/1/2020 Δ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

                          ΠΟΛΙΥΝΣΙΣΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» (Δπιχορ. Π.Γ.Δ.  

                          2014Δ57100004 ηεο ΑΔ 571), πνζνχ 277.170,00 επξψ  

                         ●  πλνιηθό πνζό αύμεζεο   277.170,00 επξψ. 

             

             Γ.  Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε ην απνζεκαηηθφ παξακέλεη ακεηάβιεην 

                     

12 

 

12ο  

Η/Γ 

287 35ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

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 πνζνχ 200.000,00 επξώ, απφ ην Π.Γ.Δ. ηνπ έξγνπ 2003Δ05500005 ηεο ΑΔ 055 

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

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

1322.0021 «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ » 
200.000,00 

             

Σελ κεηαθνξά ηεο αλσηέξσ πηζηψζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε  θαη δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο: 
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Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Β. ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ  ΠΙΣΧΗ  K.A : 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

64.7323.0011 «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ» 
200.000,00 

 

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην 

13 13Ο  

Η/Δ 

288 Μεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο 

ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΣΑ ΓΗΠΔΓΑ ΣΗ 

ΑΝΔΜΧΣΙΑ & 

ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΗ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 
    Δγθξίλεη ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΑ ΓΗΠΔΓΑ ΣΗ 
ΑΝΔΜΧΣΙΑ & ΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ». Χο λέα εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14-12-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00. 

 

14 14Ο  

Η/Δ 

289 «Έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ 

αθνξά ηελ 

δαπάλε γηα ηηο 

«Τπεξεζίεο 

ζηνρεπκέλεο δη-

επνρηθήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη εμαθνζίσλ νγδόληα 

επξώ (4.680,00 €),  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ από ηνλ ΚΑ 00.6432.0001  κε ηίηιν «Γαπάλεο 

εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό θαη ζπκκόξθσζεο ρώξσλ Σνπξηζηηθήο πξνβνιήο 

θαηά ηηο νδεγίεο αληηκεηώπηζεο αλαγθώλ ιόγσ covid19», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ κε δηαδηθηπαθά κέζα θαη ζχγρξνλεο κεζφδνπο 
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ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

πξνζέγγηζεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ κε 

δηαδηθηπαθά κέζα 

θαη ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο». 

 

Β) Δγθξίλνπλ ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ σο άλσ. 
 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

 

15 

 
1ο 

εκτός 

Η/Δ 

 

290 

  Μεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο 

ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – 

ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 

ΥΧΡΧΝ – 

ΠΑΙΓΙΚΧΝ 

ΥΑΡΧΝ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ – 

ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ». Χο λέα εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14-12-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00. 

 

 

16 2ο 

εκτός 

Η/Δ 

 

291 

Μεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο 

   [ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 
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ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΣΡΙΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ». 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ». Χο λέα εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη 

ε 14-12-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00. 

 

17 

 
3ο 

εκτός 

Η/Δ 

 

292 

 Έγθξηζε 4νπ 

πξαθηηθνχ 

θαηαθχξσζεο ηνπ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ 

Πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΛΑΜΠΣΗΡΧΝ – 

ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ 

ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΝ 

ΓΔΝΔΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ από 30/11/2020 4
ν 
Πξαθηηθό Καηαθύξσζεο ηεο ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΧΝ – ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΝ ΓΔΝΔΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» πξνυπνινγηζκνχ 96.581,20€ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζπλνιηθνχ πνζνχ 

113.000,00€ κε ΦΠΑ 17%. 

2. Σελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ 3 (ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ) 

ζηελ εηαηξεία  ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΔ πνζνχ πξνζθνξάο 15.645,18€ κε ΦΠΑ. 

3. Σελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο πξνζσξηλήο αλάδνρεο εηαηξείαο Β. ΚΑΤΚΑ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ γηα ηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 1 (θσηηζηηθά ζψκαηα – παξειθφκελα εμνπιηζκφο) θαη Σεο ΟΜΑΓΑ 2 (ιακπηήξεο). 

4. Σελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο γηα ηα είδε ησλ ΟΜΑΓΧΝ 1 ΚΑΙ 

2 ιόγσ απνθιεηζκνύ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

5. Σελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο Β. ΚΑΤΚΑ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 1 ΚΑΙ 2 πνπ ζπκκεηείρε σο πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.560,181€. 

6. Σελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 

δεδνκέλεο ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο πξνκήζεηαο ησλ ελ ιόγσ εηδώλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
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ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016, γηα  ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ εηδψλ ησλ ΟΜΑΓΧΝ 1 ΚΑΙ 2. 
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4ο 

εκτός 

Η/Δ 

 

293 

   

Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξφηαζεο ζην 

Πξάζηλν Σακείν γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ππεξεζίαο 

«Δθπφλεζε ρεδίνπ 

Φφξηηζεο 

Ηιεθηξηθψλ 

Ορεκάησλ 

(.Φ.Η.Ο.) ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ», ζην 

πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 4 

«ρέδηα θφξηηζεο 

ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ 

(.Φ.Η.Ο.)». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη : 

1.Σελ εμνινθιήξνπ θαηάξηηζε ηνπ .Φ.Η.Ο. απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 7 ηεο 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/30-09-2020. 

2.Σελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Υξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ιζνδπγίνπ», ζηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «ρέδηα Φφξηηζεο Ηιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Η.Ο)» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εθπφλεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Δθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ηιεθηξηθψλ 

Ορεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», πξνυπνινγηζκνχ 39.680,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

3.Σε δέζκεπζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο 

ππεξεζίαο ζε θσδηθφ, εθφζνλ εγθξηζεί. 

4.Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

 

19 

 
5ο 

εκτός 

Η/Δ 

 

294 

   Έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

«Σερληθή 

ππνζηήξημε, ερεηηθή 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Α) Δγθξίλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ δέθα επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα επξώ 

(17.550,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17% από ηνλ Κ.Α 00.6443.0004 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

πινπνίεζεο Υξηζηνπγελληάηηθσλ εθδειώζεσλ», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ζθνπφ ηελ 

νξγάλσζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ εθδειψζεσλ ενξηαζκνχ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηνλ Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ.  
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  Καιινλή, 30 Ννεκβξίνπ 2020 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΑΛΑΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

πιαηζίσζε, εηδηθέο 

θαηαζθεπέο πεδίσλ 

θσηνγξαθίζεσλ 

παηδηψλ θαη εηζφδνπ 

ζην Πλεχκα ηνπ 

ενξηαζκνχ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ» 

 

Β) Δγθξίλνπλ ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

σο άλσ. 
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6ο 

εκτός 

Η/Δ 

 

295 

«Έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά 

ηελ δαπάλε γηα ηελ 

«Γεκηνπξγία 

εμειηζζφκελνπ 

ζεκαηηθνχ πάξθνπ 

ζηελ Καιινλή κε 

αλαθνξά ζηηο ιατθέο 

παξαδφζεηο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, ζε 

κχζνπο – ζξχινπο 

ηεο Λέζβνπ  θαη ην 

θπζηθφ καο πινχην». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

 

Α) Δγκπίνοςν ηην εξειδίκεςζη πίζηωζηρ ποζού ηπιών σιλιάδων πενηακοζίων εςπώ 

(3.500,00 €) από ηον Κ.Α 00.6443.0004 με ηίηλο «Γαπάνερ ςλοποίηζηρ 

Χπιζηοςγεννιάηικων εκδηλώζεων», ηος πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος 

οικονομικού έηοςρ 2020 ζηο πλαίζιο ηων Υπιζηοςγεννιάηικων εοπηαζηικών εκδηλώζεων 

ζηον Γήμο Γςηικήρ Λέζβος.  
 

Β) Δγκπίνοςν ηην πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, για ηην 

ππαγμαηοποίηζη ηων ωρ άνω. 
 


