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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 44/08-12-2020 τακτική ζσνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

 

1 

 
1ο 

Η/Δ 

 

298 

   Έγθξηζε ηεπρώλ 

κειέηεο - ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ 

(ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ) 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

    Α) Σην έγκπιζη ηυν ηεςσών ηηρ ςπ’ απιθμ. 99/2020 θευπημένηρ μελέηηρ ηηρ 

Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Γςηικήρ Ιέζβος και ηυν ηεσνικών 

πποδιαγπαθών πος παπαηίθενηαι ζε αςηά για ηην καηαζκεςή ηος έπγος 

«ΠΙΑΘΟΣΡΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΚΗΟΤ ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ (ΚΖΣΡΟΠΟΙΔΩ) ΘΑΙΙΟΛΖ». 

     Β) Σην καηάπηιζη ηυν όπυν, ηη ζύνηαξη ηηρ διακήπςξηρ και ηη διεξαγυγή ηος 

διαγυνιζμού – διενέπγεια ηηρ ανοικηήρ διαδικαζίαρ ηος άπθπος 27 ηος Λ. 4412/2016 

με σπήζη ηος Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηην οποία κάθε ενδιαθεπόμενορ οικονομικόρ θοπέαρ 

ςποβάλλει πποζθοπά ζηο πλαίζιο πποκήπςξηρ ηος διαγυνιζμού, για ηην επιλογή 

αναδόσος καηαζκεςήρ ηος ανυηέπυ έπγος και ηη ζύνατη δημόζιαρ ζύμβαζηρ έπγος 

κάηυ ηυν οπίυν ηος ίδιος νόμος (Δκηιμώμενη αξία ζύμβαζηρ : 243.863,25 εςπώ 

συπίρ Φ.Π.Α. / 285.320,00 εςπώ με Φ.Π.Α. 17%, Υπημαηοδόηηζη : ΑΣΑ –ΣΑΘΣΗΘΑ 

ΔΟΓΑ ηος Γήμος Γςηικήρ Ιέζβος), ζύμθυνα και με ηο θευπημένο ζσέδιο 

διακήπςξηρ ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Γςηικήρ Ιέζβος. 
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2  

2ο 

Η/Δ 

 

299 

Έγθξηζε ηεπρώλ 

κειέηεο - ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαηάξηηζε όξσλ, 

ζύληαμε δηαθήξπμεο 

θαη δηεμαγσγή 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ 

ΟΓΟΤ ΑΠΟ 

ΓΔΦΤΡΑ 

ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΧ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ 

ΚΑΛΛΟΝΖ – 

ΠΔΣΡΑ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
    Α) Σην έγκπιζη ηυν ηεςσών ηηρ ςπ’ απιθμ. 200/2018 θευπημένηρ μελέηηρ ηηρ 

Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Ιέζβος και ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών πος 

παπαηίθενηαι ζε αςηά για ηην καηαζκεςή ηος έπγος «ΑΦΑΙΣΟΣΡΩΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ 

ΓΔΦΤΡΑ ΘΡΔΚΑΣΖ ΔΩ ΔΠΑΡΥΗΑΘΖ ΟΓΟ ΘΑΙΙΟΛΖ – ΠΔΣΡΑ». 

    Β) Σην καηάπηιζη ηυν όπυν, ηη ζύνηαξη ηηρ διακήπςξηρ και ηη διεξαγυγή ηος 

διαγυνιζμού – διενέπγεια ηηρ ανοικηήρ διαδικαζίαρ ηος άπθπος 27 ηος Λ. 4412/2016 

με σπήζη ηος Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηην οποία κάθε ενδιαθεπόμενορ οικονομικόρ θοπέαρ 

ςποβάλλει πποζθοπά ζηο πλαίζιο πποκήπςξηρ ηος διαγυνιζμού, για ηην επιλογή 

αναδόσος καηαζκεςήρ ηος ανυηέπυ έπγος και ηη ζύνατη δημόζιαρ ζύμβαζηρ έπγος 

κάηυ ηυν οπίυν ηος ίδιος νόμος (Δκηιμώμενη αξία ζύμβαζηρ : 491.452,99 εςπώ 

συπίρ Φ.Π.Α. / 575.000,00 εςπώ με Φ.Π.Α. 17%, Υπημαηοδόηηζη : πιζηώζειρ ηος 

Π.Γ.Δ. ηος ΤΠ.ΑΛ.ΔΠ.), ζύμθυνα και με ηο θευπημένο ζσέδιο διακήπςξηρ ηηρ Γ/νζηρ 

Σεσνικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Γςηικήρ Ιέζβος. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 Δκηός 

1ο 

Η/Γ 

      

300 

Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο γηα 

ηελ έληαμε ζην Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», κε 

ηίηιν «Χξίκαλζε έξγσλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο» (Πξόζθιεζε 

ΑΣ09). 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 Α) Βεβαηώλεη ηελ ζθνπηκόηεηα εθπόλεζεο ηνπ παθέηνπ κειεηώλ «Μειέηεο 

σξίκαλζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα (α) ηελ αλάπηπμε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε ειεθηξνπαξαγσγή (β) ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, (γ) ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη (δ) ηελ αμηνπνίεζε ησλ Γεσζεξκηθώλ Πεδίσλ 

Σνπηθνύ Δλδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ».  



 3 

      

  Καλλονή, 8 Γεκεμβρίοσ 2020 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

  Β) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ», κε ηίηιν «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο» (Πξόζθιεζε ΑΣ09). 

 

   Γ) Απνδέρεηαη ηνπο θάησζη όξνπο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ», ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 14577/24-07-2020 Πξόζθιεζε ΑΣ09 

(ΑΓΑ: Φ6ΘΞ46ΜΣΛ6-1ΧΔ) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη 

Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 


