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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΉ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 8/15-02-2021 Τακτική (δια περιφοράς) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΙΘ 

ΑΠΟΦ 
ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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1
ο 

Η/Γ
 

 

28 

Έγθξηζε ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

κε ηελ επσλπκία 

«Εαράξεηνο Πξόηππνο 

Μνλάδα Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ ‘Ζ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ’», 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

(κεηά από ηελ 

ππνρξεσηηθή 

αλακόξθσζε 

πξνϋπνινγηζκνύ). 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ην Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2021 

βάζε ηεο ππνρξεσηηθήο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  έηζη όπσο δηακνξθώζεθε 

νξηζηηθνπνηήζεθε θαη δηαλεκήζεθε ζηα κέιε. 
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29 Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

γηα ηελ αγσγή 

Αξηζηείδε Κξηθιάλε 

ηνπ Γεκεηξίνπ, 

θαηνίθνπ Πνιηρλίηνπ, 

θαηά ηνπ Γήκνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδεη δηθεγόξν ηελ θα. Πνιπμέλε Παπιή, (Α.Μ. 205, Γηθεγόξνο παξ’ Δθέηαηο) κε έδξα ηελ Καιινλή 

Λέζβνπ γηα ηελ αλάιεςε δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 
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Γπηηθήο Λέζβνπ. Λέζβνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 3/07-01-2021 αγσγήο, πνπ έρεη θαηαηεζεί από ηνλ θ. 

Αξηζηείδε Κξηθιάλε θαηά ηνπ Γήκνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Μπηηιήλεο, θαζώο θαη ζε θάζε άιιε 

κεη΄ αλαβνιή δηθάζηκν. 

3 3
ο 

Η/Γ 

30  Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

γηα ηελ αγσγή 

Βαζηιείνπ 

Παπαθηιίππνπ  & 

Διέλεο Καηέρνπ  

θαηνίθσλ 

Πνιηρλίηνπ, θαηά ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδεη δηθεγόξν ηελ θα. Πνιπμέλε Παπιή, (Α.Μ. 205, Γηθεγόξνο παξ’ Δθέηαηο) κε έδξα ηελ Καιινλή 

Λέζβνπ γηα ηελ αλάιεςε δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2/07-01-2021 αγσγήο, πνπ έρεη θαηαηεζεί από ηνπο Βαζίιεην 

Παπαθηιίππνπ ηνπ Γεσξγίνπ & Διέλεο Καηέρνπ, θαηά ηνπ Γήκνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 

Μπηηιήλεο, θαζώο θαη ζε θάζε άιιε κεη΄ αλαβνιή δηθάζηκν. 
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31 Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

θαηά ηεο 

αξ.629/2020 

απόθαζεο ηεο 

ΓΔΤΑΛ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδεη δηθεγόξν ηελ θα. Πνιπμέλε Παπιή, (Α.Μ. 205, Γηθεγόξνο παξ’ Δθέηαηο) κε έδξα ηελ Καιινλή 

Λέζβνπ πξνθεηκέλνπ ππεξαζπηδόκελε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαηά ηεο αξηζκ. 629/2020 απόθαζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.  
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32 

 

Απνδνρή δσξεάο 

πηλάθσλ από ηνλ θ. 

Φώηε Μαληό. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Απνδέρεηαη ηελ δσξεά ηξηάληα (30) αζπξόκαπξσλ πηλάθσλ δηαζηάζεσλ 70Υ100 θαη κεγαιπηέξσλ πνπ 

πξνηίζεηαη λα δσξίζεη ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ ν θαιιηηέρλεο Φώηεο Μαληόο, κε ζέκα «Σα ςεο» (ην 

ρζεο), κε ηελ ππνρξέσζε λα εθηίζεληαη ζην θνηλό, λα θπιάγνληαη, λα ζπληεξνύληαη, λα κελ δεζκεπζνύλ 

ε κεηαβηβαζηνύλ θαη λα παξακείλνπλ ζηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. Οη πίλαθεο 

βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζα γίλνπλ κε έμνδα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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   Καλλονή, 15 Φεβροσαρίοσ 2021 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                    
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33 

Δμεηδίθεπζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

αλάζεζε ππεξεζηώλ 

ηερληθνύ ειέγρνπ ησλ 

δεκνηηθώλ νρεκάησλ 

ζε Ηδησηηθό ΚΣΔΟ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζεο ηεο απαηηνύκελεο πίζησζεο ησλ 4.285,00 επξώ κε ΦΠΑ 17% γηα «Τπεξεζίεο 

ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ» από ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6331.0001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021, γηα ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηώλ ηερληθνύ ειέγρνπ ησλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ ζε Ηδησηηθό ΚΣΔΟ, ζύκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζκό 14/2021 ηερληθή κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο. 
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34 

Τπνρξεσηηθή 

Αλακόξθσζε 

πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2021. 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2021 σο εμήο : 

 

8 2
ο 

E/Η/Γ 

 

35 

Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

γηα ηελ θνηλσληθή 

αξσγή θαη 

επαλέληαμε ζε 

θαζεζηώο 

πξνλνηαθήο 

θξνληίδαο 

ηεηξαπιεγηθνύ 

ζπκπνιίηε καο. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδεη ηελ Γηθεγόξν Μπηηιήλεο θα. Ηγλαηία Σηθέιιε (Α.Μ. 360 Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο, 

νδόο Παύινπ Κνπληνπξηώηνπ 47Γ, Μπηηιήλε 81100) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ππνκλήκαηα, 

απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη λα πξνβεί ζε θάζε άιιε λνκηθή ελέξγεηα απεκπινθήο από ηηο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληεο δαπάλεο θαη λνκηθά ελδεδεηγκέλε πξνζέγγηζε επαλέληαμεο ηνπ παζόληα θ. Καινγήξνπ 

Γεώξγηνπ ηνπ Ηγλάηηνπ ζε αζθαιηζηηθό θαη πξνλνηαθό θαζεζηώο. 

 


