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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΉ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 9/23-02-2021 Τακηική (με ηηλεδιάζκεψη) ζπλεδξίαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΙΘ 

ΑΠΟΦ 
ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

 

1 

 

1
ο 

Η/Γ
 

 

36 

Απνπιεξωκή δαλείνπ 

Δζληθήο Σξάπεδαο 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ αιιαγή ηεο επωλπκίαο πειάηε, ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, από Γήκν Μπηηιήλεο ζε Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ απνπιεξωκή ηνπ δαλείνπ κε αξηζκό ινγαξηαζκνύ 40773399753 θαη αξηζκό 

ζύκβαζεο 4077001053. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
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37 

Απαιιαγή ηωλ 

πιεηηόκελωλ 

επηρεηξήζεωλ πνπ 

έρνπλ ππνβάιιεη 

αηηήζεηο από νθεηιέο 

δεκνηηθώλ ηειώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη 

θωηηζκνύ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ απαιιαγή από ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ ηωλ θαηωηέξω δώδεθα (12) 

επηρεηξήζεωλ, γηα ηε πξνβιεπόκελε ρξνληθή πεξίνδν βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ζύκθωλα κε όηη 

αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
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ο 

Η/Γ 

38 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο γηα ηελ 

έληαμε ζην 

Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ», κε ηίηιν 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

1. Δγθξίλεη ηε βεβαίωζε ηεο ζθνπηκόηεηαο εθπόλεζεο ηνπ παθέηνπ κειεηώλ «Μειέηεο ωξίκαλζεο 

έξγωλ θαη δξάζεωλ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλάδεημε ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ ηνπ Κόιπνπ Καιινλήο 

θαη ηε δηθηύωζή ηνπο κέζα από πνιπζεκαηηθέο δηαδξνκέο, από ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ», 

2. Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», κε ηίηιν 
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«Χξίκαλζε έξγωλ 

θαη δξάζεωλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο» 

(Πξόζθιεζε ΑΣ09). 

«Χξίκαλζε έξγωλ θαη δξάζεωλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» (Πξόζθιεζε ΑΣ09) θαη 

3. Δηζεγείηαη ηελ απνδνρή ηωλ όξωλ ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» από ην 

Γεκνηηθό πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, όπωο αλαθέξνληαη ζηελ Πξόζθιεζε ΑΣ09 κε 

αξηζ. πξωη.: 14577/24-07-2020 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ», κε ηίηιν «Χξίκαλζε έξγωλ θαη δξάζεωλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» (ΑΓΑ: 

Φ6ΘΞ46ΜΣΛ6-1ΧΔ). 
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39 Έγθξηζε 3
νπ

 

Πξαθηηθνύ 

θαηαθύξωζεο ηνπ 

αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ 

δηαγωληζκνύ 

«Αζθάιηζε 

κεηαθνξηθώλ κέζωλ 

θαη κεραλεκάηωλ 

έξγνπ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

- Δγθξίλεη ην από 16/02/2021 3
νπ

 Πξαθηηθό, ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

πξνζωξηλνύ αλαδόρνπ, ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ κε ηίηιν «Αζθάιηζε κεηαθνξηθώλ 

κέζωλ θαη κεραλεκάηωλ έξγνπ». 

- Δγθξίλεη ηελ θαηαθύξωζε αλάζεζεο ηνπ δηαγωληζκνύ, ζύκθωλα κε ην παξαπάλω πξαθηηθό, ζηελ 

«ΗΝΣΔΡΛΑΗΦ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ» κε ΑΦΜ 

094342626 Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο. 
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40 

 

«Απνηίκεζε 

πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείωλ 

θιεξνδνηήκαηνο 

ΚΔΠΔΣΕΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ ηνπ 

Μηραήι». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

 

Οξίδεη ηνλ δηθεγόξν Μπηηιήλεο παξ’ Αξείω Πάγω θ. Πέηζηθν Υαξάιακπν (Α.Μ. 299 ), λα ππνβάιεη 

ππόκλεκα ζην Δθεηείν Πεηξαηά γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό  ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΚΔΠΔΣΕΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ηνπ Μηραήι», ωο αλελεξγνύ κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ ζπζηάζεωλ ηνπ ειέγρνπ, εθπξνζωπώληαο ηνλ 

Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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41 

Οξηζκόο 

πκβνιαηνγξάθνπ 

γηα ηελ ζύληαμε 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο 

πξάμεο (ζπκβόιαην) 

απνδνρή 

θιεξνλνκηάο ηνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Oξίδεη ηελ ζπκβνιαηνγξάθν Αγίαο Παξαζθεπήο  θα. Ραζβίηζνπ Γεωξγία (Α.Μ. 2802) πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζηε ζύληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο (ζπκβόιαην) απνδνρήο  θιεξνλνκίαο θαη δειώζεωο 

θόξνπ θιεξνλνκίαο από ην Γήκν  Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ηελ πεξηνπζία πνπ θαηέιεηπε  ζηελ πξώελ 

Κνηλόηεηα Καιινλήο κε ηδηόρεηξεο δηαζήθεο, ν δηαζέηεο  Ηωάλλεο Παιαηνιόγνο ηνπ Γεωξγίνπ, ζύκθωλα 

θαη κε ηελ 138/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α.00-6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξαθώλ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
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   Καλλονή, 23 Φεβροσαρίοσ 2021 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                    

Ηωάλλε 

Παιαηνιόγνπ. 

Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 

 

 

 

7 

 

7
ο 

Η/Γ 

 

42 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ 

πνπ αθνξά ζηελ 

κείωζε ηειώλ 

άξδεπζεο. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ην πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Βαζηιηθώλ, γηα κείωζε ηωλ 

ηειώλ άξδεπζεο ζην όλνκα ηνπ θ. Βακβνπθιή Γεκήηξηνπ ηνπ Νηθνιάνπ, κε βάζε θαη ηελ αξηζκ. πξωη. 

10509/17-08-2020 αίηεζε πνπ ππέβαιε ν ίδηνο ζηελ Δπηηξνπή, γηα ηα έηε 2016-2019. 
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43 

Οξηζκόο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ  

γηα ηελ ζύληαμε 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο 

πξάμεο (απνδνρή 

δωξεάο) ηδηωηηθνύ 

αθηλήηνπ ζηελ 

Κνηλόηεηα  Άγξαο 

Λέζβνπ ηδηνθηεζίαο 

Ηωάλλε Ηγλ. 

Καθαξώλε. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδεη ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν Δξεζνύ θ. Παπάδνγινπ Παύιν πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε ζύληαμε 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο (ζπκβόιαην) απνδνρή δωξεάο από ην Γήκν  Γπηηθήο Λέζβνπ, ηνπ  αθηλήηνπ 

ηδηνθηεζίαο θ. Καθαξώλε Ηωάλλε ηνπ Ηγλαηίνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θνηλόηεηα Άγξαο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ.  

 

Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.00-6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξαθώλ» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 

 

 


