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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 1/8-1-2018 ηακηική ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘ

Μ. 

ΑΠΟ

Φ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1  1
ο 

1 Έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ γηα 

ηε ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ 

επηδνκάησλ θαηά ην έηνο 2018. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δηάζεζε ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ ζε βάξνο ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2018 γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνλνηαθψλ 

επηδνκάησλ ζηνπο θαηά λφκν δηθαηνχρνπο θαηά ην έηνο 2018 : 

1.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 2.027.655,76 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0001 «Δλίζρπζε 

αηφκσλ κε αλάγθεο βαξηάο αλαπεξίαο».  

ρεη. ε 46 /3-1-2018 ΑΑΤ. 

2.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 308.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0002 «Δπίδνκα 

αηκαηνινγηθψλ λνζεκάησλ, αηκνιπηηθή αλαηκία, αηκνξξνθηιία, AIDS». 

ρεη. ε 47/3-1-2018 ΑΑΤ. 

3.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 5.420,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0003 «Δπίδνκα 

εγθεθαιηθήο παξάιπζεο - ζπαζηηθά». 

ρεη. ε 48/3-1-2018 ΑΑΤ. 

4.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 960.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0004 «Δπίδνκα 

βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο».  

ρεη. ε 49/3-1-2018 ΑΑΤ. 

5.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 136.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0005 «Δπίδνκα 

θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνχο/ηεηξαπιεγηθνχο/αθξσηεξηαζκέλνπο».  

ρεη. ε 50/3-1-2018 ΑΑΤ. 

6.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 8.160,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0006 «Δπίδνκα 

ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο».  

ρεη. ε 51/3-1-2018 ΑΑΤ. 

7.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 112.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0007 «Δπίδνκα 

αλαζθάιηζησλ παξαπιεγηθψλ, ηεηξαπιεγηθψλ».  
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ρεη. ε 52/3-1-2018 ΑΑΤ. 

8.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 244.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0008 «Δπίδνκα 

παξαπιεγηθψλ, ηεηξαπιεγηθψλ Γεκνζίνπ».  

ρεη. ε 53/3-1-2018 ΑΑΤ. 

9.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 1.280.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0009 «Δπίδνκα 

ηπθιφηεηαο».  

ρεη. ε 54/3-1-2018 ΑΑΤ. 

10.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 260.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0010 «Δπίδνκα ζε 

θσθάιαια άηνκα».  

ρεη. ε 54/3-1-2018 ΑΑΤ. 

11.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 20.000,00 , ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0011 «Δπίδνκα 

ραλζεληθψλ».  

ρεη. ε 56/3-1-2018 ΑΑΤ. 

12.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 2.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

00.6741.0012 «Δπίδνκα νκνγελψλ πξνζθχγσλ».  

ρεη. ε 57/3-1-2018 ΑΑΤ. 

13.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 10.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0013 «Δπίδνκα 

πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο». 

ρεη. ε 58/3-1-2018 ΑΑΤ». 

2 Προ 2 2 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε 

Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2018. 

[Οκφθσλα] 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ σο δηαηάθηεο ηνπ ΠΓ 80/2016 ππνβάιεη ζηνλ 

Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα ηελ έθδνζε ησλ 

παξαθάησ Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2018 : 

1.- Πνζνχ 500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0000 γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθήο 

Τπεξεζίαο θ. Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνχ ζηελ Αζήλα ηελ 09/01/2018 (αλαρψξεζε) έσο 10/01/2018 

(επηζηξνθή), 

2.- Πνζνχ 500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0000 γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πνηφηεηαο Εσήο θ. Νηθνιάνπ Καξαζάββα ζηελ Αζήλα ηελ 09/01/2018 (αλαρψξεζε) έσο 

10/01/2018 (επηζηξνθή), 

3.- Πνζνχ 400,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0000 γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθήο 

Τπεξεζίαο θ. Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνχ ζηελ Υίν ζηηο 18/01/2018 έσο 20/01/2018 (επηζηξνθή),  

4.- Πνζνχ 400,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0000 γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πνηφηεηαο Εσήο θ. Νηθνιάνπ Καξαζάββα ζηελ Υίν ζηηο 18/01/2018 έσο 20/01/2018 (επηζηξνθή), 

5.- Πνζνχ 400,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0000 γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ Πξνέδξνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ. Γεψξγηνπ Φάλε ζηελ Υίν ζηηο 18/01/2018 έσο 20/01/2018 (επηζηξνθή), 
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6.- Πνζνχ 400,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20.6422.0000 γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο πξντζηακέλεο 

Καζαξηφηεηαο & Απνθνκηδήο θαο Γεσξγίαο Μπιέηζα ζηελ Υίν ζηηο 18/01/2018 έσο 20/01/2018 

(επηζηξνθή), 

Οη αλσηέξσ κεηαθηλήζεηο αηξεηψλ εθηφο έδξαο ζηελ Αζήλα είλαη έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζεο ελ 

φςεη επηθείκελσλ ζπλαληήζεσλ: 

1) Με ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο  θ.Αιέμε Υαξίηζε ελφςεη  ηεο 

επηθείκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Π.Γ.Δ  ηνπ 2018 γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ιεπηνκεξεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Νένπ Κνιπκβεηεξίνπ θαη ζπδήηεζε γηα ην εηδηθφ 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Βνξείνπ Αηγαίνπ (Δ.Α.Π)ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ζπγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ κειεηψλ.  

2) Με ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ θ.Γεψξγην Γέδε γηα ηελ άκεζε έγθξηζε 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ,πξνθεηκέλνπ λα επηζθεπαζηνχλ 17 ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη πνπ έρεη ζηαιεί επηπιένλ απφ ηηο ΚΣ.ΤΠ Α.Δ έπεηηα απφ απηνςίεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηά ην ζεηζκφ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 . 

3) Με ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θ.Φάκειιν γηα ηελ άκεζε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ ηνπ έξγνπ «πνδειαηφδξνκνο  νπξάδα-Νεάπνιε» , ιφγσ άκεζεο έληαμεο ζην 

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο πνπ ζα αλνίμεη απφ ην ΠΔΠ 

Β.Αηγαίνπ. 

4) Με ηνλ Τθππνπξγφ θ.Πηηζηφξια γηα ηελ άκεζε βνήζεηά ηνπ θαη ελεκέξσζή γηα ηνπο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ελφςεη ηνπ 

Υξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑΝΔΚ. 

Δπηπιένλ, νη κεηαθηλήζεηο ησλ αηξεηψλ εθηφο έδξαο ζηελ Υίν θαζψο θαη ηεο πξντζηακέλεο 

Καζαξηφηεηαο & Απνθνκηδήο είλαη έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζεο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ην Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην IZES 

ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιελνγεξκαληθή πλέιεπζε πνπ έρεη ηίηιν «Γεκηνπξγία 

βηψζηκσλ ππνδνκψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε βηνγελψλ ππνιεηκκάησλ θαζψο θαη ησλ απνβιήησλ πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ,ε πεξίπησζε ηεο Λέζβνπ θαη ηεο Υίνπ». 

3 Προ 3 3 Απνδνρή γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά 

κε ηελ κε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ ηεο Δθέζεσο θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 109/2017 απφθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη 

ηεο Δπηέξπεο ακνζξαθίηνπ. 

[Οκφθσλα] 

Απνδέρεηαη ηελ απφ 27-12-2017 (ππ’ αξηζκ. πξση. 102/2-01-2018)  γλσκνδφηεζε ηεο δηθεγφξνπ, 

θαο ηπιηαλήο Καξαράιηα, γηα ηελ κε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο Δθέζεσο θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 109/2017 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη ηεο Δπηέξπεο ακνζξαθίηνπ. 

4 Προ 4 4 Απνδνρή γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά 

κε ηελ κε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ ηεο Αίηεζεο Αλαίξεζεο 

θαηά ηεο κε αξηζκφ 28/2017 

απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 

[Οκφθσλα] 

Απνδέρεηαη ηελ απφ 27-12-2017 (ππ’ αξηζκ. πξση. 101/2-1-2018) γλσκνδφηεζε ηεο δηθεγφξνπ, θαο 

ηπιηαλήο Καξαράιηα, γηα κε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο Αίηεζεο Αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ 

αξηζκ. 28/2017 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο- δηαδηθαζία αζθαιηζηηθψλ 
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Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο-

δηαδηθαζία αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ πνπ αθνξά ππφζεζε 

δηαηάξαμεο λνκήο ηεο Δπηέξπεο 

ακνζξαθίηνπ. 

κέηξσλ, πνπ αθνξά ζε ππφζεζε δηαηάξαμεο λνκήο ηεο Δπηέξπεο ακνζξαθίηνπ, θαζφηη δελ 

ππάξρεη θάπνηνο πξαγκαηηθφο ή λνκηθφο ιφγνο λα πξνβάιιεη ν Γήκνο ελψπηνλ αλσηέξνπ 

δηθαζηεξίνπ, θαζψο είλαη ζπγθεθξηκέλνη νη ιφγνη αλαίξεζεο πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θαη επί 

ηνπ πξνθεηκέλνπ δελ ζπληξέρνπλ. 

5 Προ 1 5 α) Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο πγξψλ 

θαπζίκσλ κε αξηζκφ πξση. 

12088/13-03-2017 ιφγσ 

εμάληιεζεο ζπκβαηηθνχ πνζνχ 

θαη ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ β) 

Έγθξηζε ΑΑΤ θαη δηάζεζε 

ζπλερηδφκελσλ πηζηψζεσλ 

πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ γ) 

Θεηηθή γλσκνδφηεζε πξνο ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ 

ζχλαςε ηξνπνπνηεηηθήο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο πγξψλ 

θαπζίκσλ. 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ κε αξηζκφ 

πξση.12088/13-03-2017, ε νπνία έρεη ηζρχ κέρξη θαη ηελ 13/03/2018, ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 (δηθαίσκα 

πξναίξεζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 228.546,55 επξψ καδί κε ηνλ ΦΠΑ) θαη ην άξζξν 8 ηεο αλσηέξσ 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ην άξζξν 25 ηεο ππ’ αξηζκφλ 60867/31-10-2016 δηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Λέζβνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/2016. 

Β)  Δγθξίλεη ηελ δηάζεζε ησλ παξαθάησ ζπλερηδφκελσλ πηζηψζεσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο Α.Α.Τ. σο εμήο: 

  1.  Κ.Α.Δ. 10.6641.0001/2018 (Υξεκαηνδφηεζε: ηαθηηθά έζνδα) 

Α.Α.Τ. 1/2018 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ζπλερηδφκελν)»αλάιεςε 

πίζησζεο πνζνχ 25.000,00 επξψ 

2.  Κ.Α.Δ. 20.6641.0001/2018 (Υξεκαηνδφηεζε: αληαπνδνηηθά έζνδα) 

Α.Α.Τ. 2/2018 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ζπλερηδφκελν)»αλάιεςε 

πίζησζεο πνζνχ 46.000,00 επξψ 

 3.  Κ.Α.Δ. 30.6641.0001/2018 (Υξεκαηνδφηεζε: ηαθηηθά έζνδα) 

Α.Α.Τ. 3/2018 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ζπλερηδφκελν)»αλάιεςε 

πίζησζεο πνζνχ 53.000,00 επξψ 

 4.  Κ.Α.Δ. 35.6641.0001/2018 (Υξεκαηνδφηεζε: ηαθηηθά έζνδα) 

Α.Α.Τ. 4/2018 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ζπλερηδφκελν)» αλάιεςε 

πίζησζεο πνζνχ 25.000,00 επξψ 

5.  Κ.Α.Δ. 10.6643.0000/2018 (Υξεκαηνδφηεζε: ηαθηηθά έζνδα) Α.Α.Τ. 5/2018 «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ (ζπλερηδφκελν)» 

αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ 4.000,00 επξψ 

Γ) Δγθξίλεη ηελ ζχλαςε ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ, γηα ζπλνιηθφ 

πνζφ 153.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 17%, κε ηνλ αλάδνρν ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, θ. Βνπλάηζν Παλαγηψηε, απφ ζήκεξα θαη κέρξη ηε ιήμε απηήο, δειαδή ηελ 13/03/2018, 

θαη δηα ηεο παξνχζεο απφθαζεο γλσκνδνηεί ζεηηθά πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην επ’ απηήο. 

6 2
ο
 6 Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ αμηνιφγεζεο θαη 

γλσκνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ην απφ 02/01/2018 Πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αμηνιφγεζεο θαη 

γλσκνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Ν-Α 
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αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ θαη κεραλεκάησλ 

Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Ν-Α 

Λέζβνπ». 

Λέζβνπ», φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα: 

1) Δγθξίλεη ηελ θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ Οκάδα 1 κε βάζε ην 

νξηδφκελν ζηε δηαθήξπμε θξηηήξην θαηαθχξσζεο, σο εμήο: 

 

Α/Α 

 

Δπσλπκία Γηαγσληδφκελνπ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 1 (ΔΤΡΧ) 

ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ 24% 

1 ΒΟΤΝΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 11.141,40 

2 ΚΑΝΔΛΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 11.532,00 

3 ΑΦΟΗ ΚΔΑΝΛΖ Ο.Δ. 11.998,66 

2) Δγθξίλεη ηελ θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ Οκάδα 2 κε βάζε ην 

νξηδφκελν ζηε δηαθήξπμε θξηηήξην θαηαθχξσζεο, σο εμήο: 

 

 

Α/Α 

 

Δπσλπκία Γηαγσληδφκελνπ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΑ 2 (ΔΤΡΧ) 

ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ 24% 

1 ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 89.308,00 

2 ΒΟΤΝΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 92.563,52 

3 ΑΦΟΗ ΚΔΑΝΛΖ Ο.Δ. 92.614,73 

 

3) Αλαθεξχζζεη πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ηκήκα - νκάδα εηδψλ- ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ηνπο παξαθάησ δηαγσληδφκελνπο: 

 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΠΡΟΧΡΗΝΟ 

ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ (ΔΤΡΧ) 

ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ 24% 

1 - Αληαιιαθηηθά Οκάδαο 1  

Μπαηαξίεο  

(Ζιεθηξηθνί πζζσξεπηέο) 

 

ΒΟΤΝΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
11.141,40 

2 - Αληαιιαθηηθά Οκάδαο 2 

Διαζηηθά 

ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

89.308,00 

δηφηη πξνζέθεξαλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηεο ηηκήο θαη δελ πξνθαιείηαη δεκία ζην Γήκν. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

7 3
ο
  7-8 Οξηζκφο : 

α) δηθεγφξσλ –γλσκνδνηήζεηο, 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηνλ νξηζκφ δηθεγφξνπ θαη δηθαζηηθνχ επηκειεηή ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη 
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γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

β) δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ . 

εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γήκνπ ζε λνκηθά ζέκαηα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ. 

 

Μπηηιήλε 8 Ηαλνπαξίνπ 2018 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤΠΖ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Τζοσπής Παναγιώηης, Πρόεδρος 
2.- Αζησρακάκης Κωνζηανηίνος, ηακηικό μέλος 
3.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, ηακηικό μέλος 
4.- Ιωζηθέλλη Αθηνά, ηακηικό μέλος 
5.- Καηζαβέλλης Παναγιώηης, ηακηικό μέλος 
6.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος 
7.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος. 


