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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 30/9-8-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 1 609 Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ΗΗΗ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ θαη 

θαηαθύξσζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

‘Πξνκήζεηα αδξαλώλ 

πιηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ’. 

 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην από 3-8-2016 Πξαθηηθό ΗΗΗ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ – γλσκνδόηεζεο ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 200.000,00 €, όπσο ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ 

πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

2.- Καηαθπξώλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία ‘ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ ΑΡΑΝΣΖ & ΗΑ 

ΔΔ/ΣΔΠΡΟ’, ε νπνία θαηέζεζε ηε ρακειόηεξε πξνζθνξά, κε γεληθό ζύλνιν δαπάλεο 165.173,00 € ρσξίο ΦΠΑ 

 

2 Προ 2 610 Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά 

ηνπ πξαθηηθνύ (Η) & (ΗΗ) 

αμηνιόγεζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

‘Πξνκήζεηα ρξσκάησλ, 

ζρεηηθώλ πιηθώλ, 

κνλσηηθώλ πιηθώλ θιπ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ’. 

[Οκόθσλα] 

Α) Κάλεη δεθηή ηελ από 2-8-2016 έλζηαζε ηεο εηαηξείαο ‘. ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ & ΗΑ Ο.Δ.’ θαηά ηνπ από 28-7-2016 

πξαθηηθνύ (Η) & (ΗΗ) αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ, ζρεηηθώλ πιηθώλ, κνλσηηθώλ πιηθώλ θιπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 100.000,00 €, ζύκθσλα κε ην από 4-8-2016 πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο επί ηεο έλζηαζεο ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηό. 

Β) Καηά ηα ινηπά εγθξίλεη ην από 28-7-2016 πξαθηηθό (Η) & (ΗΗ) ηνπ σο άλσ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θαη 

εγθξίλεη ηε ζπλέρηζή ηνπ ζην ζηάδην απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε ηε ζπκκεηνρή κόλν ηεο 

εηαηξείαο ‘. ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ & ΗΑ Ο.Δ.’. 

 

3 Προ 3 611 Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά 

ηνπ πξαθηηθνύ (Η) & (ΗΗ) 

αμηνιόγεζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

[Οκόθσλα] 

Α) Απνξξίπηεη ηηο από 1-8-2016 θαη 2-8-2016 ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΤΡΜΑΣΟΤΡΓΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ.( δ.η. 

ΤΡ-ΜΑΚ Α.Δ.) θαηά ηνπ από 6/7/2016 πξαθηηθνύ (Η) & (ΗΗ) αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 

εηδώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 195.000,00 €, επεηδή α) ε κε ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηνπ 

πξνθίι ηεο επηρείξεζεο είλαη δηθαηνινγεηηθό πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζύκθσλα κε ηε 
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δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

‘Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ 

πιηθώλ θαη ινηπώλ 

ζπλαθώλ εηδώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ’. 

δηαθήξπμε, β) ηα αξρεία πνπ θαηαηέζεθαλ από ηελ ‘ΣΑΚΗΡΖ Μ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.’ είλαη ζε κνξθή .pdf ζπκπηεζκέλα 

ζε κνξθή .rar, γεγνλόο πνπ δελ δηαθνξνπνηεί ηνλ ηύπν αξρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε θαη 

δελ πθίζηαηαη ιόγνο απνθιεηζκνύ ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ην από 5-8-2016 πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο 

επί ηεο έλζηαζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. 

 

Β) Δγθξίλεη ην από 6/7/2016 πξαθηηθό (Η) & (ΗΗ) αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ εηδώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 195.000,00 €, όπσο απηό ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ, θαη εγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ πξαθηηθό. 

 

 

4 Προ 4 612 Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά 

ηνπ πξαθηηθνύ (Η) & (ΗΗ) 

αμηνιόγεζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

‘Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ’. 

 

[Οκόθσλα] 

Κάλεη δεθηή ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 40505/28-07-2016 έλζηαζε ηεο εηαηξείαο ΣΔΥΝΖ ΑΔ θαηά ηνπ από 6-7-2016 

πξαθηηθνύ (Η) & (ΗΗ) αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 200.000,00 € 

θαη εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα επόκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηνπο σο άλσ αλαιπηηθά αλαθεξόκελνπο 

ιόγνπο. 

 

5 Προ 5 613 Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

δηαγσληζκνύ 

δεκνπξάηεζεο θαη 

θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ 

«Αλαθαηαζθεπή ζηέγεο 

δεκνηηθνύ αθηλήηνπ (παιηό 

θακέλν ζρνιείν) ζηελ Γ.Κ. 

Μαληακάδνπ». 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην από 28-7-2016 Πξαθηηθό Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή ζηέγεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ (παιηό 

θακέλν ζρνιείν) ζηελ Γ.Κ. Μαληακάδνπ» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 44.983,00 € κε ΦΠΑ, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν πξώηνο κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε εξγνιεπηηθή εηαηξεία ‘ΣΔΥΝΖΜΑ ΑΗΓΑΗΟΤ’, κε πνζνζηό έθπησζεο 

45,86%. 

 

2.- Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ θαη θαηαθπξώλεη απηό ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία ‘ΣΔΥΝΖΜΑ 

ΑΗΓΑΗΟΤ’, πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο, ήηνη 45,86%. 

 
 

6 Προ 6 614 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 6.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.7133.0010 γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

ζπζηεκάησλ ήρνπ, tv, video θιπ». 

ρεη. ε αξηζκ. 875/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

7 Προ 7 615 Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ [Οκόθσλα] 
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πξνδηαγξαθώλ, 

θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ηνπ 

δηεζλή αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα 

ηελ «Τινπνίεζε 

Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 

πλδξνκήο ΔΠΗ ΔΒΤ ηνπ 

ΣΔΒΑ 2015-2016 - 

Κνηλσληθή ύκπξαμε 

Λέζβνπ – Τπνέξγν 3 : Δίδε 

ηξνθίκσλ». 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 922.221,12 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6473.0005 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Τινπνίεζε Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη 

Βαζηθήο πλδξνκήο ΔΠΗ ΔΒΤ ηνπ ΣΔΒΑ 2015-2016 - Κνηλσληθή ύκπξαμε Λέζβνπ – Δίδε ηξνθίκσλ (MIS 

5000170) ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ». 

ρεη. ε αξηζκ. 868/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο κε αξηζ. 23 /2016. 

 

3.- Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε δηεζλή αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό [Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 

120/A/2013) «Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο]. 

 

4.- Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηνπ δηεζλή αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 θαη άξζξν 4 παξ.4 ηνπ 

ΔΚΠΟΣΑ. 

 
 

8 Προ 8 616 Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 

θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ηνπ 

αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ θαη δηάζεζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

«Τινπνίεζε 

Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 

πλδξνκήο ΔΠΗ ΔΒΤ ηνπ 

ΣΔΒΑ 2015-2016 - 

Κνηλσληθή ύκπξαμε 

Λέζβνπ – Τπνέξγν 4 : Δίδε 

Βαζηθήο Τιηθήο 

πλδξνκήο». 

 

[Οκόθσλα] 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 150.362,14 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6473.0006 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Τινπνίεζε Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη 

Βαζηθήο πλδξνκήο ΔΠΗ ΔΒΤ ηνπ ΣΔΒΑ 2015-2016 - Κνηλσληθή ύκπξαμε Λέζβνπ – Δίδε Βαζηθήο Τιηθήο 

πλδξνκήο (MIS 5000170) ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ». 

ρεη. ε αξηζκ. 869/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο κε αξηζ. 24 /2016. 

 

3.- Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό [Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/A/2013) 

«Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο]. 

 

4.- Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 θαη άξζξν 4 παξ.4  ηνπ 

ΔΚΠΟΣΑ. 

 

9 1
ο
 617 Έγθξηζε αλαζεώξεζεο 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ 

Γξάζεο (ΟΠΓ) Γήκνπ 

Λέζβνπ έηνπο 2016. 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 
Δγθξίλεη ηελ αλακόξθσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016, ζύκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 42442/5-8-2016 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ ζπλεκκέλν ζρεηηθό Πίλαθα 

ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ, θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ θαηά λόκν έγθξηζή 

ηνπ. 

 



 4 

10 2α-β
ο 

618 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη 

δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 15.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6731.0003 γηα ηελ 

«Έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ επηζθεπή 

ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ζηηο ΓΔ Λ. Θεξκήο, Πισκαξίνπ, Πνιηρλίηνπ, Γέξαο, 

Αγηάζνπ θαη Δπεξγέηνπια». 

ρεη. ε αξηζκ. 853/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 15.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6731.0003 γηα ηελ 

«Έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ επηζθεπή 

ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ζηηο ΓΔ Καιινλήο, Δξεζνύ - Αληίζζεο, Πέηξαο, 

Μήζπκλαο, Μαληακάδνπ θαη Αγίαο Παξαζθεπήο». 

ρεη. ε αξηζκ. 854/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 151.294,21 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6711.0001 γηα ηελ 

«Καηαβνιή επηρνξήγεζεο ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ησλ ζρνιείσλ – Β΄ θαηαλνκή 2016 βάζεη ηεο ΑΓ 302/2016». 

ρεη. ε αξηζκ. 851/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 81.466,12 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6711.0001 γηα ηελ 

«Καηαβνιή επηρνξήγεζεο ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ησλ ζρνιείσλ – Β΄ θαηαλνκή 2016 βάζεη ηεο ΑΓ 302/2016». 

ρεη. ε αξηζκ. 852/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 
 

11 2δ
ο
 619 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη 

δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 10,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.7336.0006 γηα ην έξγν 

«Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ζρνιείσλ Μόξηαο (ιόγσ αύμεζεο ΦΠΑ)». 

ρεη. ε αξηζκ. 856/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0031 γηα ην έξγν «Άξζε 

επηθηλδπλόηεηαο νδώλ Πέηξαο (ζέζε Απιάθη θαη ζηελ νδό θνπηάξνπ πξνο Σζηρξάληα) ιόγσ αύμεζεο ΦΠΑ 

(ΑΣΑ)». 

ρεη. ε αξηζκ. 857/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 100.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7324.0002 γηα ην έξγν 

«Απνθαηάζηαζε θζνξώλ πεδνδξνκίσλ ηεο πόιεο ηεο Μπηηιήλεο (ΑΣΑ)». 

ρεη. ε αξηζκ. 858/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 12.810,60 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0034 γηα ην έξγν 
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«Βειηίσζε βαηόηεηαο ηκεκάησλ νδηθνύ δηθηύνπ δεκ. ελόηεηαο Μπηηιήλεο (ΑΣΑ) ηει. ινγ/ζκνο». 

ρεη. ε αξηζκ. 859/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

5.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 177.551,28 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.7326.0003 γηα ην έξγν 

«Απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) ζηε ζέζε ‘Οπηδά-Λεκνλνύ’ ηεο Σνπ. Κνηλ. 

Αιπθαληώλ ηεο ΓΔ Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ηνπ Ννκνύ Λέζβνπ (Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.)». 

ρεη. ε αξηζκ. 863/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

6.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7412.0031 γηα ην έξγν 

«Μειέηε δαζηθήο νδνπνηίαο θαη ινηπώλ δαζηθώλ έξγσλ ζην δεκνηηθό δάζνο (Σαθηηθά)». 

ρεη. ε αξηζκ. 864/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 
 

 

12 2ε
ο
  620 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη 

δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 6.786,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7326.0011 γηα «Δξγαζίεο γηα 

ηελ ‘Απνθαηάζηαζε ηξηώλ πεδνγεθπξώλ Νενρσξίνπ’». 

ρεη. ε αξηζκ. 855/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 23.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 45.6262.0001 γηα «Δξγαζίεο 

γηα ηελ ‘πληήξεζε θαη επηζθεπή λεθξνηαθείσλ - θνηκεηεξίσλ’ (Σαθηηθά)». 

ρεη. ε αξηζκ. 860/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 23.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 45.7326.0002 γηα «Δξγαζίεο 

γηα ηελ ‘Καηαζθεπή ηάθσλ ζε λεθξνηαθεία ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ’ (ΑΣΑ)». 

ρεη. ε αξηζκ. 861/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 16.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 45.6261.0001 γηα «Δξγαζίεο 

γηα ηελ ‘πληήξεζε θαη επηζθεπή νζηενθπιαθίσλ’ (Σαθηηθά)». 

ρεη. ε αξηζκ. 862/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

5.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0062 γηα «Δξγαζίεο 

γηα ηελ ‘Πξόιεςε από πιεκκπξηθά θαηλόκελα ελόςεη ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ ζηε Γ.Δ. Θεξκήο’» (ζπλερηδόκελν ΑΣΑ). 

ρεη. ε αξηζκ. 867/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

13 2γ,ζη
ο
  621 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη 

δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 268,52 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ «Πιεξσκή 

ηεο αξ. 10/2016 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Καιινλήο ζηε Μπξζίλε Σξηαληαθύιινπ». 
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Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. ρεη. ε αξηζκ. 846/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 623,08 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ «Πιεξσκή 

ηεο αξ. 8/2015 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Καιινλήο ζηελ εηαηξεία ‘. ΚΑΕΑΜΗΑ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.’». 

ρεη. ε αξηζκ. 865/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.220,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ 

«Πιεξσκή ηεο αξ. 95/2016 απόθαζεο Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηνλ Παξαζθεπά Λανύκε». 

ρεη. ε αξηζκ. 866/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

14 3
ο
  622 Έγθξηζε πκςεθηζηηθώλ 

Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

[Οκόθσλα] 
Δγθξίλεη ηηο ζπκςεθηζηηθέο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 : 

Α/Α Κ.Α 

πξνϋπνινγηζκνύ 

Πνζό ζε 

EURO 

Α.Α.Τ Σίηινο 

1 00.6516.0007 20.000,00 ΤΜΑΑΤ6 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΑΡ.537/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΥΡΔΧΛΤΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ALFA BANK (ΠΡΧΖΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟΤ 1.750.000) 

2 30.7323.0010 24.000,00 YMΑΑΤ7 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 

537/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΖ ΟΓΧΝ 

ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΛΛΟΝΖ 

(ΚΑΛΛΟΝΖ ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ) 

3 30.7323.0026 185.000,00 ΤΜΑΑΤ8 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 

537/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ Γ. 

ΛΔΒΟΤ ΠΛΖΝ ΣΖ ΓΔ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΜΔ 

ΑΦΑΛΣΗΚΟ 

4 30.7323.0027 214.000,00 ΤΜΑΑΤ9 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 

537/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ Γ. 

ΛΔΒΟΤ  ΓΔ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΜΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ 

5 30.7335.0003 24.000,00 ΤΜΑΑΤ1

0 

ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 

537/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 

ΑΤΛΔΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΛΗΒΟΡΗΟΤ 
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15 4α
ο 

623 63
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 63

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 

2016 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

00.6516.0007 Υξεσιύζηα δαλείνπ Σξάπεδαο Aipha Bank (Πξώελ Δκπνξηθή  Σξάπεδα πνζνύ 1.750.000,00 ) πνζνύ 

91.622,01 επξώ 

Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 91.622,01 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟΤ ΚΑ 

00.6731.0004 Έθηαθηε επηρ/ζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ κεηαθνξά επηά 

ιπόκελσλ αηζνπζώλ θαηαζθεπήο βάζεσλ ζηήξημεο θαη ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε δηάθνξα ρνιεία πνζνύ 

42.000,00 επξώ 

00.6731.0005 Έθηαθηε επηρ/ζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ κεηαθνξά 

ηεζζάξσλ ιπόκελσλ αηζνπζώλ θαηαζθεπήο βάζεσλ ζηήξημεο θαη ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε δηάθνξα 

ρνιεία πνζνύ 23.000,00 επξώ 

00.6731.0006 Έθηαθηε επηρ/ζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ 

θαζαξηόηεηαο πνπ πξόεθπςαλ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο κνλίκσλ θαζαξηζηξηώλ πνπ εξγάδνληαλ ζε ρνιεία πνζνύ 

7.575,03 επξώ 

00.6731.0007 Έθηαθηε επηρ/ζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε 

δαπαλώλ θαζαξηόηεηαο πνπ πξόεθπςαλ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο κνλίκσλ θαζαξηζηξηώλ πνπ εξγάδνληαλ ζε ρνιεία 

πνζνύ 19.046,98 επξώ. 

 

16 4β
ο 

624 64
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 64

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 

2016 σο εμήο : 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

70.7424.0001 Απνδεκίσζε θαηαβιεζείζα γηα ινγ/ζκό ππόρξεσλ ιόγσ πξνζθ. ή  ξπκ. αθηλήησλ (βεβ.42/22-10-10) ΓΔ 

Καιινλήο πνζνύ 10.000,00 επξώ 

 

Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 10.000,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

70.7424.0002 Απνδεκίσζε θαηαβιεζείζα γηα ινγ/ζκό ππόρξεσλ ιόγσ πξνζθ. ή  ξπκ. αθηλήησλ ΓΔ Πισκαξίνπ πνζνύ 

10.000,00 επξώ. 
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17 5
ο 

625 Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε 

δηαθόξσλ δαπαλώλ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. 

[Οκόθσλα] 
Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ  3.714,63 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθεγόξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ, ήηνη: 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΚΔΦΑΛΑ 177 74,88 

2. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 70 93,60 

3. ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΤΡΣΕΔΛΛΖ 101 80,73 

4. ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΤΡΣΕΔΛΛΖ 102 187,20 

5. ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΤΡΣΕΔΛΛΖ 103 18,72 

6. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ 119 336,96 

7. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ 118 336,96 

8. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ 120 313,56 

9. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΡΖΓΟΡΑΚΖ 2 336,96 

10. ΑΠΑΗΑ ΚΤΡΑΣΕΖ 8 80,00 

11. ΦΧΣΗΟ ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ 19 79,00 

12. ΚΧΝ/ΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ 121 468,00 

13. ΚΧΝ/ΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ 122 152,10 

14. ΚΧΝ/ΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ 123 112,32 

15. ΚΧΝ/ΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ 124 69,03 

16. ΜΑΡΗΑ ΓΔΛΟΓΚΟΤ 277 187,20 

17. ΔΛΠΗΝΗΚΖ ΚΟΤΚΟΤΛΑ 41 93,60 

18. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 «ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 

21 356,85 

19. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 «ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 

20 336,96 

ΤΝΟΛΟ 3714,63 

ρεη: Ζ αξηζκ. 343/24-2-2016 Α.Α.Τ.` 

 

 

Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ  497,48 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6463 κε ηίηιν «Έμνδα 

ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ», γηα ηελ πιεξσκή δηαθόξσλ δεκνζηεύζεσλ πξνθεξύμεσλ, αλαθνηλώζεσλ θιπ. ηνπ 
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Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη: 

 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ     ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ 2488 84,24 

2. ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ 2521 44,46 

3. ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ (ΚΛΖΡ.Γ.ΚΟΤΦΟΤ) 6532 298,58 

4. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ  4165 70,20 

                                                                                  ΤΝΟΛΟ 497,48 

ρεη: Ζ αξηζκ. 638/2016 Α.Α.Τ. 

 

 

Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ 127,12 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6116 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη: 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ     ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΠΑΡΑΚΔΤΖ-ΣΑΜΠΗΚΑ ΥΡΤΑΝΘΖ 25 62,77 

2. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΛΟΤΚΑΚΖ 1386 64,35 

                                                                                  ΤΝΟΛΟ 127,12 

ρεη: Ζ αξηζκ. 344/2016 Α.Α.Τ. 

 

18 6
ο 

626 Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε 

δαπαλώλ κεηάβαζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ζε 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, 

ζπλέδξηα θιπ. 

[Οκόθσλα] 
Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 420,40 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 10.6422 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ έηνπο 2016 γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο ηεο Γεκνηηθήο Τπαιιήινπ Αξάκβνγινπ Πειαγίαο, ε νπνία 

κεηέβε ζηελ Αζήλα ηελ 10-07-2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθό εκηλάξην ηνπ ΔΚΓΓΑ, θη 

επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ηελ 15-07-2016. 

ρεη : Ζ αξηζκ. 78/13-01-2016 ΑΑΤ 

Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 649,00 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 20.6422.0000  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016 γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηεο Γεκνηηθήο Τπαιιήινπ  Μπιέηζα  

Γεσξγίαο, ε νπνία κεηέβε κέζσ Αζελώλ ζηα Ησάλληλα ηελ 29-06-2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 10ε 

Παλειιήληα ύλνδν ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Φν.Γ..Α.) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από 30-06-

2016 έσο 02-07-2016, θη επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ηελ 02-07-2016. 

ρεη : Ζ αξηζκ.  135/15-01-2016 ΑΑΤ 
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Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 607,16 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 20.6422.0000  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2016 γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ  Γεκνηηθνύ Τπαιιήινπ  Αιεμίνπ  

Γεσξγίνπ, ν νπνίνο κεηέβε κέζσ Αζελώλ ζηα Ησάλληλα ηελ 29-06-2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 10ε 

Παλειιήληα ύλνδν ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Φν.Γ..Α.), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από 30-06-

2016 έσο 02-07-2016, θη επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ηελ 02-07-2016. 

ρεη : Ζ αξηζκ.  135/15-01-2016 ΑΑΤ 

19 7
ο 

627 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2016. 

[Οκόθσλα] 
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ: 

ΑΧΜΑΣΟΤ. 

 

20 8
ο
  628-632 Οξηζκόο : 

 α) δηθεγόξσλ –

γλσκνδνηήζεηο, γηα 

ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

 β) δηθαζηηθώλ 

επηκειεηώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ησλ δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη 

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

αληηκεηώπηζε ησλ ηξερνπζώλ ππνζέζεσλ. 

 

Μπηηιήλε 10 Απγνύζηνπ 2016  

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΚΧΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, Πρόεδρος 
2.- Αμποσλός Ιωάννης, ηακηικό μέλος 
3.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος 
4.- Καραζάββας Νικόλαος, ηακηικό μέλος 
5.- Καηζαβέλλης Παναγιώηης, ηακηικό μέλος 
6.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος 


