
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                        Μστιλήνη 02-11-2017 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                       Αριθμ. Πρωτ.  
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής 

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 57
ε
/2017 

 

ΠΡΟ:   

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ : 

θ.θ. Κ. Αζηπξαθάθε, Αζ. Ισζεθέιιε, Παλ. Καηζαβέιιε, ,Κ. 

Καηζαξό, Θεόδ. ηεξγίνπ, ηξ. Καξαγεσξγίνπ, Αλη. Κνπκαξά, 

Δπζηξ. Κπξαηδή 

 

ΚΟΙΝ. : Δπηθεθαιήο Γεκ. Παξαηάμεσλ 

 

            Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα [Δι. Βεληδέινπ 

13-17, 2
νο

 όξνθνο] ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 06 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 09:30 

π.κ. κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1.- Δμέηαζε αηηεκάησλ γηα έθδνζε Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

2.-Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

3.- Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2017. 

4.- Έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2018. 

5.-Έγθξηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ «Αλαδηάηαμε ρώξσλ 

ζην ηζόγεην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαινρσξίνπ & 

Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ», ζπλνιηθήο πίζησζεο 40.000,00 € 

κε ΦΠΑ. 

6.- Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνύ γηα ηελ αλάζεζε ύκβαζεο ζηνλ 1
ν
 

πξνζσξηλό κεηνδόηε ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ 

ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΘΔΗ ‘ΠΡΑΣΙΟ’ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ», 

πξνϋπνινγηζκνύ 65.000,01€ (κε ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ην από 2-11-2017 

Πξαθηηθό Δπηηξνπήο, ηνπ από 31-10-2017 πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 



7.- Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο (πνιπεηήο ππνρξέσζε) 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 10.000,00 επξώ κε ΦΠΑ γηα ηελ δηελέξγεηα 

δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: Πξνκήζεηα 

αλαιώζηκσλ πιηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ 

θαη ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηα έηε 2017 θαη 

2018 σο εμήο: 

ζην ηξέρνλ έηνο 2017 κε ην πνζό ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ 

(4.000,00 επξώ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6654.0001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ην νπνίν δεζκεύεηαη κε ηελ παξνύζα 

ζην έηνο 2018 κε ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ  επξώ (6.000,00 επξώ). 

8.- Λήςε απόθαζεο γηα ηελ δηάζεζε πίζησζεο, έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ  

γηα  ηελ πξνκήζεηα  κε ηίηιν: Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηνπνζέηεζε θνξληδώλ ζε 17 έξγα ηνπ κνπζείνπ Θενθίινπ ζηελ 

Βαξεηά Λέζβνπ. 

9.- Έγθξηζε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη ηεο Γηαθήξπμεο 

Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΡΔΟΤ 

(ΠΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ). 

10.- Οξηζκόο : δηθεγόξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθώλ 

επηκειεηώλ, γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

 

                                                                  Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

                                                                    Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ   

 

 

                                                                  Παλαγηώηεο Σζνππήο 

 

 

 

 

εκείσζε : Οη εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα έρνπλ αλαξηεζεί ζην ινγαξηαζκό 

ζαο ζην Google Drive θαη κπνξείηε λα ηα δείηε κέζσ ησλ tablet ζαο. 


