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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΉ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 45/10-12-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ν 

Ζ/Γ 

      

301 

«Απεπζείαο αλάζεζε 
πξνκήζεηαο πιηθώλ 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη 

πγηεηλήο ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο 
Λέζβνπ  πξνο ιήςε κέηξσλ 
απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ 

Κνξσλαηνύ COVID-19». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 
Α.- Δγκπίνει ηην ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ, με ηίηλο: 

 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 Ππομήθεια ςγειονομικού ςλικού 

αηομικήρ πποζηαζίαρ  

22.666,30 € 

λόγυ καηεπείγονηορ , για ηη λήτη μέηπυν αποθςγήρ διάδοζηρ ηος 

Κοπυναιού COVID-19 ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ.3 ηεο πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ΦΕΚ 55/Α΄/11.3.2020 «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ Κνξσλαηνύ 

COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» θαη ηνπ άξζξνπ 

26 ηεο πξάμεο Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ΦΕΚ 64/Α΄/14.3.2020 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ Κνξσλαηνύ COVID-19» με ηη διαδικαζία ηηρ 

διαππαγμάηεςζηρ συπίρ πποηγούμενη δημοζίεςζη, ζύμθυνα με ηο 

άπθπο 32 ηος Ν.4412/2016. 

Β.- Δγκπίνει ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ ππομήθειαρ, κε ηίηιν : 

"Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο’’, ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 22.666,30 επξώ. 

Γ.- Καθοπίζει ηοςρ όποςρ ηηρ ππόζκληζηρ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

αλσηέξσ Πξνκήζεηα. 
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Δ.- ςγκποηεί ηπιμελή Δπιηποπή Γιαππαγμάηεςζηρ, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

43 ηνπ Ν.4605/2019, υρ εξήρ :  

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1       Καραγιάννη Αναζηαζία ΤΕ Πολιηικός Μητανικός  

2        Μακρσδάκης θεμιζηοκλής                ΠΕ Γεωηετνολόγος 

3          Αναζηαζίοσ Αιμιλία ΤΕ Πολιηικός Μητανικός  

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Καθιώηοσ Βικηώρια       ΤΕ    Γεωπόνος 

2          Κανέλλος Παναγιώηης ΠΕ Πολιηικός Μητανικός 

3       Χαηζηκωνζηανηή Άννα     Εργοδηγός 

 

 
Ωο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο νξίδεηαη ε Καξαγηάλλε Αλαζηαζία θαη 

Αλαπιεξσκαηηθόο ηεο Πξνέδξνπ  ε Αλαζηαζίνπ Αηκηιία. 

Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη αξαθάθε Μαξηάλζε. 
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2 

 

Ζ/Γ 

2ν 

      

  302 

 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε αγξνηηθήο 

νδνπνηίαο από ηα έθηαθηα 

θαηξηθά θαηλόκελα ζηηο 28-

09-2020 ζηελ Δ.Ε. Καιινλήο 

ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ». 

            

 

[ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

 
1. Αλαζέηεη κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο , ζχκθσλα  κε ηελ παξ. γ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, ιφγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλεο ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, 7804/15-10-2020 

απφθαζε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιινλήο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε ην έξγν κε ηίηιν : 

Απιθμόρ 

μελέηηρ 

 

Σίηλορ 
Προϋπολογιςμόσ  με  Φ.Π.Α. 
17% 

 121/2020   «Μίςθωςη μηχανημάτων για την αποκατάςταςη 
αγροτικήσ οδοποιίασ από τα ζκτακτα καιρικά 
φαινόμενα ςτισ   28-9-2020 ςτη Δ.Ε. Καλλονήσ  του 
Δήμου Δυτικήσ Λζςβου » 

 
70.200 € 

 

 

2. Δγθξίλεη ηε ηερληθή κειέηε παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο , γηα ηελ  αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ζηηο 28 επηεκβξίνπ, ζηε  Γεκνηηθή  

Δλφηεηα  Καιινλήο κε ηίηιν : «Μίζζσζε κεραλεκάησλ 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. 
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3. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο πξφζθιεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

4. πγθξνηεί ηξηκειή Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 32Α ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019), πνπ 

πξνηείλεηαη σο εμήο: 

Α/Α Σαθηηθά κέιε Ηδηόηεηα 

1 Καξαγηάλλε Αλαζηαζία ΣΔ πνιηηηθφο Μεραληθφο  

2            Αλαζηαζίνπ Αηκηιία                     ΣΔ πνιηηηθφο κεραληθφο  

3             Μαθξπδάθεο Θεκηζηνθιήο                  ΠΔ Γεσηερληθψλ 

(ΓΔΧΠΟΝΧΝ)  

 Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε  

1 Καλέιινο Παλαγηψηεο      ΣΔ πνιηηηθφο Μεραληθφο  

2            Καζηψηνπ Βηθηψξηα  ΣΔ ΣΔΥΝ.  Γεσπνλίαο 

3            Υαηδεθσλζηαληή Άλλα             Δξγνδεγφο 

 

 Χο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Καξαγηάλλε Αλαζηαζία θαη 

Αλαπιεξσκαηηθφο ηεο Πξνέδξνπ ε Αλαζηαζίνπ Αηκηιία  

 Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε αξαθάθε Μαξηάλζε 
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3 Ζ/Γ  

3ν 

 

       303 Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Βφξεην Αηγαίν» ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 2α «Αλάπηπμε, 

αμηνπνίεζε θαη αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ελεξγφο έληαμε θαη θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά εππαζψλ νκάδσλ» 

κε ηίηιν: «Βειηίσζε ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο Ρνκά – Δπηδφηεζε 

Δλνηθίνπ ζην Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Βφξεην Αηγαίν» 

ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2α «Αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελεξγφο έληαμε θαη θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά εππαζψλ νκάδσλ» κε ηίηιν: «Βειηίσζε 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο Ρνκά – Δπηδφηεζε Δλνηθίνπ» ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

 

4 Ζ/Γ 
4ο 

 

304 πγθξφηεζε Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 

«ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΟΓΟΤ 

ΒΟΣΖ 

(ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ) 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ (ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ) ΚΑΛΛΟΝΖ», 

εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο 243.863,25 € πιένλ Φ.Π.Α., πνπ εκπίπηεη ζηελ 

πεξίπησζε α) ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, ηνπ Ν. 4412/2016, σο θαησηέξσ. 

 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. ΜΤΡΗΝΖ ΦΑΨΓΑ, ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 

2.ΜΤΡΗΝΖ ΓΗΑΡΛΟΤ, ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

3.ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ, Λνηπψλ ΣΔ, Τπάιιεινο ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
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ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΡΓΑΜΑΛΖ, ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  

ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΒΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

2.  ΜΑΡΗΑ ΚΑΣΖ, ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο ΓΖΜΟΤ ΛΖΜΝΟΤ 

3.  ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ, ΣΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

 

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε ΜΤΡΗΝΖ ΦΑΨΓΑ θαη αλαπιεξσηήο ηεο 

Πξνέδξνπ νξίδεηαη ν ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΡΓΑΜΑΛΖ. 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Γ., πιελ ηνπ αλαπιεξσηή ηεο Πξνέδξνπ, 

αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε, πιελ ηεο Πξνέδξνπ, θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά 

νξηζκνχ ηνπο, 

Ζ Δ.Γ. παξακέλεη ζε ηζρχ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

Ζ Δ.Γ. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, 

ηδίσο : 

α) αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, 

β) ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,  

γ) ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο,  

δ)εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε 

ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη 

ε) γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
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5 Ζ/Γ 

5ν
 

305 πγθξόηεζε Επηηξνπήο 

Δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΟΔΟΤ 

ΑΠΟ ΓΕΦΤΡΑ ΚΡΕΜΑΣΗ 

ΕΩ ΕΠΑΡΥΙΑΚΗ ΟΔΟ 

ΚΑΛΛΟΝΗ – ΠΕΣΡΑ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]    

πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ 

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΔΦΤΡΑ ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΧ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ ΚΑΛΛΟΝΖ – ΠΔΣΡΑ», εθηηκώκελεο αμίαο 

ζύκβαζεο 491.452,99 € πιένλ Φ.Π.Α., πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 221, 

ηνπ Ν.4412/2016, σο θαησηέξσ : 

 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. ΟΛΓΑ ΚΟΜΗΝΖ, ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο ΓΔΝΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΑΗ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

2.  ΔΛΔΝΖ ΓΚΟΤΝΣΑΜΑΝΖ, Λνηπψλ ΣΔ, Τπάιιεινο ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

3.ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΚΟΤΡΓΟΓΛΟΤ, ΣΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΟΤΣΕΟΜΖΣΡΟ, ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, 

Τπάιιεινο ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΑΗ ΝΖΗΧΣΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

2.  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΤΡΗΑΝΟΤ, ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

3.  ΑΗΜΗΛΗΑ ΑΝΑΣΑΗΟΤ, ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Τπάιιεινο ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

     Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε ΟΛΓΑ ΚΟΜΗΝΖ θαη αλαπιεξσηήο ηεο     

      Πξνέδξνπ νξίδεηαη ν ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΟΤΣΕΟΜΖΣΡΟ. 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Γ., πιελ ηνπ αλαπιεξσηή ηεο Πξνέδξνπ, 

αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε, πιελ ηεο Πξνέδξνπ, θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά 
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νξηζκνχ ηνπο, 

 

Ζ Δ.Γ. παξακέλεη ζε ηζρχ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

      Ζ Δ.Γ. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ,  

      ηδίσο : 

α) αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, 

β)ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,  

γ) ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο,  

δ)εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ 

απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ 

απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη 

ε) γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

 

6 Ζ/Γ 

     6
Ο

   

  306 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο γηα ηελ έληαμε 

ζην Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», 

κε ηίηιν «Αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ-Αγξνηηθή 

Οδνπνηία» (Πξόζθιεζε 

ΑΣ05). 

  [ΟΜΟΦΧΝΑ]    

Α)  Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Πξόγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» κε άμνλα πξνηεξαηόηεηα  «Πνηόηεηα δσήο θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» κε ηίηιν «Αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ-Αγξνηηθή Οδνπνηία» (Πξφζθιεζε ΑΣ05) κε ηνλ παξαθάησ ηίηιν: «Αζθαιηφζηξσζε 

νδνχ (Πνηακηά) απφ 4ν ρικ Δπαξρηαθήο Οδνχ Καιινλήο- Παξαθνίισλ έσο ηνλ νηθηζκφ 

''Αλεκφηηα'' ηεο Γ.Δ. Καιινλήο», πξνυπνινγηζκνχ 1.287.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ. 

 

Β) Δηζεγείηαη ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 
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14575/24-07-2020 Πξφζθιεζε ΑΣ05 (ΑΓΑ: 9Ζ5746ΜΣΛ6-ΓΤ3) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ηίηιν «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ 

ΤΠΑΗΘΡΟΤ – ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΨΑ» 

7 Ζ/Γ 
7
Ο
  

 

307 Έγθξηζε ρεδίνπ Γηαθήξπμεο 

θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν : 

«Τινπνίεζε θαη ζπληήξεζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

“έμππλεο πφιεο” ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» ζηα πιαίζηα 

ηεο πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Β. 

Αηγαίνπ «Δλίζρπζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη 

νξγαληζκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα     

δεκηνπξγία  θαη ιεηηνπξγία 

ππνδνκήο παξνρήο πςεινχ 

επηπέδνπ  ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο 

βαζηθνχο θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο θνξείο»    

[ΟΜΟΦΧΝΑ]    

 Δγθξίλεη ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : 

«Τινπνίεζε θαη ζπληήξεζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη “έμππλεο πόιεο” ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» ζηα 

πιαίζηα ηεο πξφηαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ΠΔΠ Β. Αηγαίνπ «Δλίζρπζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ  ηεο Πεξηθέξεηαο γηα δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ππνδνκήο παξνρήο 

πςεινχ επηπέδνπ  ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο βαζηθνχο 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 269.887,88 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

 

8 Ζ/Γ 

8
Ο

 
 

308 Πξφζιεςε επνρηθνχ 

πξνζσπηθνχ ππεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]    

Α) Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε έθηαθηνπ επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ θαη θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ, σο εμήο : 
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νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

θαη θαηεπεηγνπζψλ 

αλαγθψλ, ιφγσ θήξπμεο 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Καιινλήο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Λέζβνπ ζε θαηάζηαζε 

Έθηαθηεο Αλάγθεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκφ πξση.7804/15-10-

2020 (ΑΓΑ: 

ΦΝΝΗ46ΜΣΛΒ-ΔΓ0) 

Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

Α/
Α 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

1 Οδηγοί 
Αποππιμμαηοθόπος 

1 Από 2/1/2021 έυρ και 

29/3/2021 

2 Δπγάηερ Καθαπιόηηηαρ 9 Από 2/1/2021 έυρ και 

29/3/2021 

 

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

ιφγσ ηηο θχζεο ηεο εξγαζίαο πξνηείλεηαη εμαίξεζε απφ ηελ πελζήκεξε εξγαζία, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

   Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο θάησζη Κ.Α.Δ. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ: 

 

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

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

θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο (ΗΓΟΥ)». 

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

ΗΓΟΥ (πξψελ εξγνδ. ΗΚΑ)». 

 

Β) Αλαθαιεί ηελ αξηζκ. 279/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ      

     Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

 Τα μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής κ. Φήρας Νικόλαος και κ. Φαηζηκσριαζής 

Φρσζόζηομος  υήθιζαν ΥΠΕΡ με ηη σποζημείφζη να μην γίνεηαι ζσνετώς 

ανακύκλφζη ηφν ίδιφν αηόμφν ζηην επιλογή και πρόζληυη προζφπικού όπφς 

επίζης και να οριζηεί επιηροπή ποσ να κάνει ηην επιλογή.     
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9  

Ζ/Γ 

     9
Ο

   

       309 Πξφζιεςε επνρηθνχ 

πξνζσπηθνχ ππεξεζίαο 

Πξαζίλνπ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

θαη θαηεπεηγνπζψλ 

αλαγθψλ, ιφγσ θήξπμεο 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Καιινλήο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Λέζβνπ ζε θαηάζηαζε 

Έθηαθηεο Αλάγθεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκφ πξση.7804/15-10-

2020 (ΑΓΑ: 

ΦΝΝΗ46ΜΣΛΒ-ΔΓ0) 

Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 
 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]    

 

 

    Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε έθηαθηνπ επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ, σο εμήο : 
 

Α/Α ΓΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Εργάτεσ Πραςίνου 6 Από 2/1/2021 ζωσ και 29/3/2021 

 

Οη πξνζιεπηένη ζα απαζρνιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

Πξαζίλνπ. Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο θάησζη Κ.Α.Δ. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 

2021 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ: 

(α) Κ.Α.Δ. 35.6041 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ ΗΓΟΥ». 

(β) Κ.Α.Δ. 35.6054.0001 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΦΚΑ εθηάθησλ 

ππαιιήισλ ΗΓΟΥ (πξψελ εξγνδ. ΗΚΑ)». 
 

 Τα μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής κ. Φήρας Νικόλαος και κ. Φαηζηκσριαζής 

Φρσζόζηομος  υήθιζαν ΥΠΕΡ με ηη σποζημείφζη να μην γίνεηαι ζσνετώς 
ανακύκλφζη ηφν ίδιφν αηόμφν ζηην επιλογή και πρόζληυη προζφπικού όπφς επίζης 
και να οριζηεί επιηροπή ποσ να κάνει ηην επιλογή.    

 

 

10 

 

 

εθηόο 

Ζ/Γ 

 10
Ο

   

 

310 

Νέα κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – 

ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ – 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ». 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ]    

 

Σε λέα κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

– ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ». Χο λέα εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 04-01-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00. 
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11 

 

 

 

εθηόο 

Ζ/Γ 

 11
Ο

   

 

311 

Νέα κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΡΗΧΝ 

ΓΔΦΤΡΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ». 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ]    

 

    Σελ λέα κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΡΗΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ». Χο λέα εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 04-01-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00. 

 

12 

 

 

εθηόο 

Ζ/Γ 

 12
Ο

   

 

 

312 

Νέα κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 
«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΑ 

ΓΖΠΔΓΑ ΣΖ 

ΑΝΔΜΧΣΗΑ & ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ]    

 

    Σε λέα κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΣΑ ΓΖΠΔΓΑ ΣΖ ΑΝΔΜΧΣΗΑ & ΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΖ». Χο λέα εκεξνκελία 

θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 04-01-2021, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 10:00. 

 

13 

 

 

 

εθηόο 

 

Ζ/Γ 

 13
Ο

   

 

313 

Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ 

πιεξψζεθαλ απφ ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή ηεο 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

Βαζηιηθψλ. 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ]    

    Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή έηνπο 2020 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππφινγνπο 

Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ (Τπφινγνο 

Πξφεδξνο Βαζηιηθψλ: Γαβαιάο Κνζκάο) πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ  αληίζηνηρα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

 



 13 

 

14 

 

 

 

Ζ/Γ 

 14
Ο

   

 

εθηόο 

314 

 

Οξηζκφο ζπκβνιαηνγξάθνπ 

γηα ζχληαμε ζπκβνιαίνπ 

αγνξάο νηθνπέδνπ  ζηνλ 

Μαληακάδν. 

 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ]    

 

     Οξίδεη ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν Μαληακάδνπ θ. Κνπικπάλε Ησάλλε λα πξνβεί ζηε 

ζύληαμε κεηαβηβαζηηθνύ πσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο νηθνπέδνπ ζηελ Κνηλφηεηα 

Μαληακάδνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ακνηβή ηνπ πνζνύ νξίδεηαη 

ζην πνζό ησλ 1.500,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ. 

 

 

15 

 

 

 

Ζ/Γ 

 15
Ο

   

 

εθηόο 

315 

 

37ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνχ  έηνπο 2020 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 37ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

Α. ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ  ΣΟΤ  Κ.Α. (είζπξαμε θξαηήζεσλ ιφγσ αλεπαξθνχο αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ): 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

4131.0022 «Δηζθνξά ππέξ ζπιιφγνπ ΔΜΓΤΓΑ Ν.Λέζβνπ» 250,00 

 πλνιηθφ πνζφ  αχμεζεο εζφδσλ  250,00 

                  

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Β. ΣΖΝ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ  K.A.: 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6737.0001 «Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ» 17.800,00 

 πλνιηθφ πνζφ κείσζεο εμφδσλ  17.800,00 

 

         Γ. Σελ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 18.050,00 επξψ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ 

θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ σο 

εμήο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

Γ. ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΟΤ Κ.Α. 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

70.7131.0001 «Γηάζεζε δπν νρεκάησλ (θνξηεγώλ) ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ 

από ην ηκήκα Πνιηηηθήο θαη Δπνπηείαο Κξαηηθώλ Απηνθηλήησλ 

ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ». 

 7.800,00 
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Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

Δ. ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΑΣΧ  Κ.Α. 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6111 «Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» 10.000,00 

00.8231.0022 «Απφδνζε εηζθνξάο ππέξ ζπιιφγνπ ΔΜΓΤΓΑ Ν.Λέζβνπ»  250,00 

 πλνιηθφ πνζφ αχμεζεο εμφδσλ  18.050,00 
 

 

16 

 

 

 

Ζ/Γ 

 16
Ο

   

 

εθηόο 

316 

38ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνύ  έηνπο 

2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 38ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

      Α. Σελ απνδνρή πνζνχ 156.537,42 επξψ έθηαθηεο επηρνξήγεζεο απφ ην Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1219.0006 «Έθηαθηε επηρνξήγεζε απφ ην Τπ. Δζσηεξηθψλ  πξνο θάιπςε 

έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19 θαζψο θαη ινηπέο δαπάλεο» 

 156.537,42 

 

  

       Β. Σελ απνδνρή πνζνχ 300.000,00 επξψ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ – Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζχινπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1219.0007 «Υξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ – Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζχινπ, γηα απνδεκηψζεηο απφ πξνθιεζείζεο δεκίεο γηα ην έηνο 

2019, απφ ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο πξνζσξηλήο θηινμελίαο 

κεηαλαζηψλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

300.000,00 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Γ. Σελ κεηαθνξά ησλ πηζηψζεσλ απηψλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή     

  ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία πηζηψζεσλ κε Κ.Α.: 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

10.7134.0005 «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ηειεδηάζθεςεο(θάκεξεο, ππνινγηζηέο, 

ζθάλεξ θιπ)» 

30.000,00 
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Καιινλή,  10 Γεθεκβξίνπ 2020 

  Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο   

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

 

 

                                                                                                                                                                               ΑΛΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

70.6495.0002 «Κάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19 θαζψο θαη ινηπέο δαπάλεο» 

126.537,42 

70.6495.0003 «Απνδεκηψζεηο απφ πξνθιεζείζεο  δεκίεο γηα ην έηνο 2019 απφ 

ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο πξνζσξηλήο θηινμελίαο κεηαλαζηψλ ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

300.000,0 
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Ζ/Γ 

 17
Ο

   

 

εθηόο 

317 

 

«Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ 

δαπάλε γηα ηελ 

αλζξσπηζηηθή-θνηλσληθή 

αξσγή πξνο ζπλδεκόηεο 

καο ζε αλάγθε γηα 

ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο». 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ]    

 

          Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ έγθξηζε ή κε 

ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο δεκνηώλ κε ην πνζό ησλ 600,00 επξώ αλά άηνκν ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 15.6473.0001 πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ην νηθνλνκηθό 

έηνο 2020. 


