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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 7/30-12-2019 Έκτακτη ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Γήκνπ Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1ο
ο 

33 Aλακόξθσζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2019. 

 
 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ έηνπο 2019, σο εμήο :  

 

          Α.   Απνδέρεηαη ηα παξαθάησ πνζά : 

 

 α) 45.380,00 επξώ, ζπκπιεξσκαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο από ΚΑΠ 

έηνπο 2019, θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ ηνπ πξ/ζκνύ, γηα 

ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. 4319.0001 κε ηίηιν «Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε 

από ΚΑΠ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα 

πξνο θάιπςε δαπαλώλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». 

 

   β) 52.310,00 επξώ, θαηαλνκήο Τπ. Δζσηεξηθώλ από ην Σέινο  

     Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ 

εζόδσλ  

     ηνπ πξ/ζκνύ, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. 1219.0001 κε ηίηιν «΄Έζνδα 

από  

     ΣΑΠ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.2130/9» . 

 

      γ) 66.170,00 επξώ, ρξεκαηνδόηεζεο Τπ. Δζσηεξηθώλ εζόδσλ από 
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ην  

     Σέινο Γηαθήκηζεο – Καηεγνξίαο  Γ΄, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο 

ηνπ 

     πξ/ζκνύ κε Κ.Α. 0715.0001 θαη ηίηιν «Δίζπξαμε εζόδνπ από ηέινο  

     δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 

     (άξζξν 9 Ν.2880/2001)» ζηνλ νπνίν θαηά ηελ ζύληαμε είραλ εγγξαθεί  

     100,00 επξώ θαη  

 

           δ) 967,80 επξώ, από απόδνζε πξνζηίκσλ ΚΟΚ από 3/9/2019 έσο  

     1/11/2019 ηνπ Σ.Π.Γ., γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο ηνπ  πξ/ζκνύ κε  

      Κ.Α. 1512.0001 θαη ηίηιν «Πξόζηηκα ΚΟΚ ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 

170/67 

      (άξζξν 31Ν. 2130/93)» ζηνλ νπνίν θαηά ηελ ζύληαμε είραλ εγγξαθεί  

      3.000,00 επξώ. 

   

           Β. Δγθξίλεη ηε κεηαθνξά ησλ πηζηώζεσλ απηώλ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 

164.827,80 Δπξώ, κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

ζθέινο ησλ            εμόδσλ, σο εμήο: 

 

- ηελ εγγξαθή πνζνύ 45.380,00 επξώ ζηνλ πθηζηάκελν  Κ.Α. 00.6711.0001 

κε ηίηιν «Απόδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο 

(ιεηηνπξγηθά)» 

- ηελ εγγξαθή πνζνύ 69.447,80 επξώ ζηνλ πθηζηάκελν  Κ.Α.20.6211.0001 

κε ηίηιν «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ, 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» θαη 

- ηελ εγγξαθή πνζνύ 50.000,00 επξώ ζηνλ πθηζηάκελν Κ.Α.25.6211.0001 

κε ηίηιν «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ, 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». 

 

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην. 
 

2 2ο 34 πγθξόηεζε επηηξνπώλ 

παξαθνινύζεζεο θαη 

[Οκόθσλα] 

1. Οξίδεη ηέζζεξηο (4) επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, γηα 
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παξαιαβήο ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

γηα ην έηνο 2020. 

 

 

ηελ παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ζπκβάζεσλ ππεξεζηώλ, θαη’ 

αληηζηνηρία ηεο θύζεο ηεο ζύκβαζεο, σο θάησζη: 

 

Α )Γηα ζέκαηα Γηνηθεηηθά, ηνπο: 

 

-Αλδξένπ Γέζπνηλα (Πξόεδξν) 

-Υαιέιιε Ισάλλε (Γξακκαηέα) 

-Μαθξή Ιγλαηία, 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

 

-Καηζακπξόθν Δπζηξάηην 

-θαξαθάθε Μαξηάλζε 

-Κνπθνύια Μπξζίλε. 

 

Β) Γηα ζέκαηα Σερληθήο Φύζεσο, ηνπο: 

 

-Καιδή Μηράιε (Πξόεδξν) 

-Μαλσιαθέιιε Δπζηξάηην (Γξακκαηέα) 

-Μαπξνληθόια Δπθξνζύλε, 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

 

-Μάληδαξε Γεκήηξην 

-Οηθνλόκνπ Μαξία 

-Παλάξα Γεκήηξην. 

 

 

Γ) Γηα ζέκαηα Ηιεθηξνινγηθά, ηνπο: 

 

-Σδηηδίλα Κσζηαληίλν (Πξόεδξν) 

-Σζέγγνπ Μαξίλα (Γξακκαηέα) 

-Αλαζηαζίνπ Αηκηιία 
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κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

  

-Γθξηηδηώηνπ Σαμηαξρνύια 

-Υαηδεθσλζηαληή Άλλα 

-Κνπκάλην Παλαγηώηε. 

 

 

Γ) Γηα ζέκαηα Ορεκάησλ-Μεραλεκάησλ, ηνπο: 

 

-Μπζηεγληώηε Νηθόιαν (Πξόεδξν) 

-Κπξηάθε Γξεγόξην (Γξακκαηέα) 

-Μαληδνπξάλε ηαύξν, 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

 

-Παλζειελά Κσλζηαληίλν 

-Παπαδόπνπιν Μηραήι 

-Καιιηπνιίηε Βαζίιεην. 

 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξώλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε θαηά ηε 

ζεηξά νξηζκνύ ηνπο. 

 

2. Η ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ σο άλσ Δπηηξνπώλ ζα είλαη ε 31-12-2020. 

 

3. Η παξνύζα λα δηαβηβαζηεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

 
3 3ο 35 Οξηζκόο Γηθεγόξνπ, γηα ηε 

λνκηθή ζηήξημε ππαιιήινπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαη ην 

ρεηξηζκό ηεο αζθεζείζαο 

πνηληθήο δίσμεο, γηα αδίθεκα 

πνπ ηειέζηεθε θαηά ηελ 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ, κου Βαβλαδέλλη Ιωάννη, γηα ην 

ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη ηε λνκηθή ζηήξημε ηεο ππαιιήινπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ηπιηαλίδνπ Μαξηάλζεο, ζε ό,ηη αθνξά ζηελ 
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ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο. αζθεζείζα πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ηεο, γηα αδίθεκα πνπ ηειέζηεθε 

θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο, ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Μπηηιήλεο.  

 

Β) Η ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί 

Γηθεγόξσλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ & 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 €. 

 

4 4ο 36 Οξηζκόο Γηθεγόξνπ, γηα ηε 

λνκηθή ζηήξημε ππαιιήινπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαη ην 

ρεηξηζκό ηεο αζθεζείζαο 

πνηληθήο δίσμεο, γηα αδίθεκα 

πνπ ηειέζηεθε θαηά ηελ 

ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο. 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ δηθεγόξνπ, κου Βαβλαδέλλη Ιωάννη, γηα ην 

ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη ηε λνκηθή ζηήξημε ηεο ππαιιήινπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ηπιηαλίδνπ Μαξηάλζεο, ζε ό,ηη αθνξά ζηελ 

αζθεζείζα πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ηεο, γηα αδίθεκα πνπ ηειέζηεθε 

θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Μπηηιήλεο.  

 

Β) Η ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί 

Γηθεγόξσλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ θ.α. 00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ & 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 €. 
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Καιινλή 30 Γεθεκβξίνπ 2019 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

Αιάλεο Γεώξγηνο 

 ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

      1.- Αιάλεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο 

      2.- Βαηή-Μαξηόια Αθξνδίηε, ηαθηηθό κέινο 

3.- Ινξδάλνπ Ινξδάλεο, ηαθηηθό κέινο 

4.- Ιωαθείκ-Σηπιηαλνύ Εαραξώ, ηαθηηθό κέινο 

5.- Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 

6.- Χήξαο Νηθόιανο, ηαθηηθό κέινο 

7.- Εαθείξεο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 

8.- Απνζηόινπ Σηέθαλνο, ηαθηηθό κέινο 

      9.- Σαιηακάξαο Γεώξγηνο, ηαθηηθό κέινο 


