
 1 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 31/18-8-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 Ππο 1 633 Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

δηαγσληζκνύ δεκνπξάηεζεο 

θαη θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ 

«Δπηζθεπή θαη εζσηεξηθνί 

ρξσκαηηζκνί ηνπ Παιαηνύ 

Γεκαξρείνπ Μπηηιήλεο». 

 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην από 5-8-2016 Πξαθηηθό Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή θαη εζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί ηνπ Παιαηνύ 

Γεκαξρείνπ Μπηηιήλεο» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 50.000,00 € κε ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην νπνίν πξώηνο 

κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε εξγνιεπηηθή εηαηξεία ‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ’, κε πνζνζηό έθπησζεο 63,69%. 

 

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

ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ’, πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο, ήηνη 63,69%. 

 
 

2 Ππο 2 634 Έγθξηζε πκςεθηζηηθήο 

Απόθαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Α.- Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 11/17-8-2016 πκςεθηζηηθή Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΤΜΜΑΑΤ) πνζνύ 

2.900,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0001 ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ αλάγθε 

«Λόγσ έθδνζεο λέαο ΑΑΤ πνπ ζα αθνξά ηηο 20 εκέξεο ππέξβαζεο ζηα νδνηπνξηθά ηνπ Γεκάξρνπ». 

 

Β.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 2.100,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0001 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Αύμεζε ηνπ νξίνπ εκεξώλ κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Λέζβνπ ιόγσ έθηαθησλ θαη απξόβιεπησλ γεγνλόησλ». 

ρεη. ε αξηζκ. 880/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 
 

3 Ππο 3 635 Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

562/2016 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα 

έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.. 

[Οκόθσλα] 

Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζκ. 562/2016 απόθαζή ηεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 

70.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6715.0010 γηα ηελ «Δπηρνξήγεζε ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηελ ‘Αλαθαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ηνπ ζηίβνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ 

Καιινλήο Κ. Κεληέξεο» (ζρεη. ε αξηζκ. 824/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.), ιόγσ ηνπ όηη ε δηάζεζε ηεο ελ ιόγσ πίζησζεο 

είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ. 
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4 Ππο 4 636 Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ΙΙΙ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ θαη θαηαθύξσζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

‘Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ 

πιηθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 

εηδώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ’. 

 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην από 12-8-2016 Πξαθηηθό ΙΙΙ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ – γλσκνδόηεζεο ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ εηδώλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ’ πξνϋπνινγηζκνύ 195.000,00 €, όπσο ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

2.- Καηαθπξώλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία ‘Μ. ΣΑΚΙΡΗ & ΙΑ Ο.Δ’, κε γεληθό 

ζύλνιν δαπάλεο 159.872,55 € ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία ήηαλ ε κνλαδηθή ζπκκεηέρνπζα ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνύ, αιιά νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηεο είλαη ζπκθέξνπζεο γηα ην δήκν, επεηδή είλαη ζύκθσλεο κε ηηο ηηκέο 

ηεο αξηζκ. 41/2016 ζρεηηθήο κειέηεο, ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη ηηο ηηκέο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο αληίζηνηρεο 

ζύκβαζεο πξνκήζεηαο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015. 

 

5 1α-β
ο
 637 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη 

δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 16.400,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 45.6262.0004 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηε «πληήξεζε θαη επηζθεπή λεθξνηαθείσλ – θνηκεηεξίσλ 

(ζπλερηδόκελν)». 

ρεη. ε αξηζκ. 874/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 23.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.6474.0006 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηε «Πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε έξγσλ ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ κεηά ηεο έθδνζεο ησλ απαηηνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ». 

ρεη. ε αξηζκ. 872/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 
 

6 1γ
ο
 638 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη 

δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 675,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.8261.0002 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζώλ ζε 

ηξίηνπο βάζεη ηεο ΑΓ 535/2016». 

ρεη. ε αξηζκ. 877/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 613,92 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.8261.0002 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζώλ ζε 

ηξίηνπο βάζεη ηεο ΑΓ 562/2016». 

ρεη. ε αξηζκ. 878/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 98,31 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.8261.0002 ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζώλ ζε ηξίηνπο βάζεη ηεο ΑΓ 
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563/2016». 

ρεη. ε αξηζκ. 879/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

7 1δ
ο
  639 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 16.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7132.0001 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ». 

ρεη. ε αξηζκ. 876/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

8 2
ο
 640 65

ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 65
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 

2016 σο εμήο : 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΙΩΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ 

00.6434.0001 Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνζνύ 11.000,00 επξώ 

 

Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 11.000,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

ΑΤΞΑΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ 

00.6433 Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη αληηπξνζσπεηώλ 

πνζνύ 11.000,00 επξώ. 

 

9 3
ο
 641 Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε 

δηαθόξσλ δαπαλώλ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.227,61 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

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

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 75 68,44 

2. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 76 197,20 

3. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 77 150,80 

4. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 78 186,76 

5. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 79 186,76 

6. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 80 224,64 

7. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 81 119,34 

8. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 84 94,49 
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9. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 85 336,96 

10. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 86 174,33 

11. ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΥΑΛΙΑ 87 313,56 

12. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΡΟΓΙΣΗ 55 80,73 

13. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΡΟΓΙΣΗ 58 93,60 

ΤΝΟΛΟ 2227,61 

ρεη: Η αξηζκ. 343/2016 Α.Α.Τ. 

 

Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ  37,44€ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6463 κε ηίηιν «Έμνδα ινηπώλ 

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

ήηνη: 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ     ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Δ. 4219 37,44 

                                                                                  ΤΝΟΛΟ 37,44 

ρεη: Η αξηζκ. 638/2016 Α.Α.Τ. 

10 4
ο
 642 Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε 

δαπαλώλ κεηάβαζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ζε 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, 

ζπλέδξηα θιπ. 

 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 383,60 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 30.6422.0000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016, γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Τπαιιήινπ Γθνπξδόγινπ Γεκεηξίνπ, 

Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ΣΔ, ζηελ Αζήλα ζηηο 20/05/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην 

ηνπ ΙΝ.ΔΠ. ηνπ ΔΚΓΓΑ κε ηίηιν «Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο & Έθδνζε Άδεηαο Γόκεζεο» από 23 έσο 

27/05/2016. Δπηζηξ. ζηηο 29/05/2016. ρεη. ε 399/2016 ΑΟΔ. 

ρεη : Η αξηζκ. 136/15-01-2016  ΑΑΤ 

Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 384,00 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 30.6422.0000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016, γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο ηεο Γεκνηηθήο Τπαιιήινπ Σζεξδάλε Αηθαηεξίλεο, 

θιάδνπ ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ζηελ  Αζήλα, ζηηο 22/05/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθό 

ζεκηλάξην ηνπ ΙΝ.ΔΠ. ηνπ ΔΚΓΓΑ κε ηίηιν «Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο & Έθδνζε Άδεηαο Γόκεζεο» από 23 έσο 

27/05/2016. Δπηζηξ. ζηηο 29/05/2016. ρεη. ε 338/2016 ΑΟΔ. 

ρεη : Η αξηζκ. 136/15-01-2016  ΑΑΤ 

Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 355,48 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 10.6422  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ έηνπο 2016 γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο ηεο Γεκνηηθήο Τπαιιήινπ Ρνπκειηώηε Γέζπνηλαο-

Σαμηαξρνύιαο, θιάδνπ ΣΔ 22,  ζηελ  Αζήλα, ζηηο 26/06/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε «εκηλάξην 

Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο» ηνπ ΙΝ.ΔΠ. ηνπ ΔΚΓΓΑ, από 27/06/2016 έσο 01/07/2016. Δπηζηξ. ζηηο 01/07/2016. ρεη. 

ε 423/2016 ΑΟΔ. 
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ρεη : Η αξηζκ.  78/13-01-2016  ΑΑΤ 

Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 390,48 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 30.6422.0000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2016, γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο ηεο Γεκνηηθήο ππαιιήινπ αξόγινπ Μαξίαο, θιάδνπ 

ΠΔ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ,  ζηελ  Αζήλα, ζηηο 03/07/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθό 

πξόγξακκα κε ηίηιν «Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο δεκνζίσλ έξγσλ, πξόηππα-πξνδηαγξαθέο-θαλνληζκνί» ηνπ ΙΝ.ΔΠ. 

ηνπ ΔΚΓΓΑ, από 04/07/2016 έσο 08/07/2016. Δπηζηξ. ζηηο 08/07/2016. ρεη. ε 459/2016 ΑΟΔ. 

ρεη : Η αξηζκ. 136/15-01-2016  ΑΑΤ 

Δ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 410,68 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 30.6422.0000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2016, γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκνηηθνύ ππαιιήινπ Σδηηδίλα Κσλζηαληίλνπ, 

θιάδνπ ΣΔ Μεραλνιόγσλ Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ,  ζηελ Αζήλα, ζηηο 03/07/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε 

επηκνξθσηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν «Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο δεκνζίσλ έξγσλ, πξόηππα-πξνδηαγξαθέο-

θαλνληζκνί» ηνπ ΙΝ.ΔΠ. ηνπ ΔΚΓΓΑ, από 04/07/2016 έσο 08/07/2016. Δπηζηξ. ζηηο 08/07/2016. ρεη. ε 459/2016 

ΑΟΔ. 

ρεη : Η αξηζκ. 136/15-01-2016  ΑΑΤ 

Σ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνύ 406,48 Δπξώ από ηνλ Κ.Α.Δ. 30.6422.0000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2016, γηα ηελ πιεξσκή ηεο κεηαθίλεζεο ηεο Γεκνηηθήο ππαιιήινπ Μαθξή Γέζπνηλαο, θιάδνπ 

ΠΔ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, ζηελ  Αζήλα, ζηηο 03/07/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθό 

πξόγξακκα κε ηίηιν «Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο δεκνζίσλ έξγσλ, πξόηππα-πξνδηαγξαθέο-θαλνληζκνί» ηνπ ΙΝ.ΔΠ. 

ηνπ ΔΚΓΓΑ, από 04/07/2016 έσο 08/07/2016. Δπηζηξ. ζηηο 08/07/2016. ρεη. ε 459/2016 ΑΟΔ. 

ρεη : Η αξηζκ. 136/15-01-2016  ΑΑΤ 

11 5
ο
 643 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: ΚΔΡΑΜΙΟΤ. 

 

 

12 6
ο
  644 Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηεζλνύο δηαγσληζκνύ 

πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ 

Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη 

ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη 

δέζκεπζε δαπάλεο 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο 

ηνπ Γήκνπ κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα, ππ’ αξηζκό 17/2016 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ», ζπλνιηθήο δαπάλεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) 1.240.427,52 επξώ. 

 

Β) Δγθξίλεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο απηνί έρνπλ 

ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ θαη ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα. 

 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 
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έηνπο 2017. Γεκόζηνο αλνηθηόο ειεθηξνληθόο δηεζλήο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ 

Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ» κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο: 

 (α) Οκάδεο Α, Β, Γ, Γ, Δ 

ηελ θαηά νκάδα ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο, δειαδή ην κεγαιύηεξν εληαίν πνζνζηό έθπησζεο, γηα ην ζύλνιν ησλ 

εηδώλ θάζε νκάδαο ηνπ δηαγσληζκνύ μερσξηζηά, επί ηεο κέζεο ηηκήο ιίηξνπ ησλ θαπζίκσλ θάζε νκάδαο, όπσο απηέο 

δηακνξθώλνληαη επίζεκα από ηνλ αξκόδην θνξέα γηα ην Γήκν Λέζβνπ (Σκήκα Δκπνξίνπ Π.Δ. Λέζβνπ), όπσο ηζρύεη 

θάζε θνξά ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

 (β) Οκάδα Σ 

ηε ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο. 

 

 ◊ Δηδηθόηεξα ε πξνκήζεηα αθνξά, θαηά νκάδα, ηα παξαθάησ είδε: 

 

ΟΜΑΓΑ Α: ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Α1 Πεηξέιαην θίλεζεο ληίδει ιίηξα 582.424,82 629.018,81 

 Α2 Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξα 60.000,00 74.400,00 

Α3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα 18.162,39 14.529,91 

 

ΟΜΑΓΑ Β: ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Β1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα 111.538,46 89.230,77 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Γ1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα 109.059,83 87.247,86 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Γ/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Γ1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα 118.974,36 95.179,49 

 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Δ1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα 14.871,80 11.897,44 

Δ2 Πεηξέιαην θίλεζεο ληίδει ιίηξα 5.948,71 6.424,61 

Δ3 Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξα 793,16 983,52 
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ΟΜΑΓΑ Σ: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Σ1 Ληπαληηθό ζπλζεηηθό SAE 10W-40 γηα 

βελδηλνθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

400 

 

2.400,00 

Σ2 Ληπαληηθό ζπλζεηηθό SAE 5W-40 γηα θηλεηήξεο ζε 

δνρείν 4 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

800 

 

6.000,00 

Σ3 Ληπαληηθό ζπλζεηηθό SAE 10W-40 γηα 

πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

600 

 

3.600,00 

Σ4 Οξπθηέιαην SAE 15W-40 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε 

δνρείν 4 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

600 

 

2.400,00 

Σ5 Οξπθηέιαην SAE 20W-50 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε 

δνρείν 4 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

600 

 

2.400,00 

Σ6 Ληπαληηθό SAE 30W γηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα 

ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

400 

 

2.000,00 

Σ7 Ληπαληηθό SAE 10W γηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα 

ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

200 

 

1.000,00 

Σ8 Ληπαληηθό ATF γηα πδξαπιηθό ζύζηεκα δηεύζπλζεο 

& ζαλδκάλ ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

300 

 

1.500,00 

Σ9 Ληπαληηθό ISO 46 πδξαπιηθό, δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα 1600 3.200,00 

Σ10 Ληπαληηθό ISO 68 πδξαπιηθό, δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα 3500 7.000,00 

Σ11 Αληηςπθηηθό δηάιπκα παξαθινύ αηζπιελνγιπθόιεο -

15
 ν
C ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

1000 

 

2.000,00 

Σ12 Αληηςπθηηθό ζπκππθλσκέλν πγξό αηζπιελνγιπθόιεο 

ζε δνρείν 4 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

400 

 

1.600,00 

Σ13 Γξάζν αζβεζηίνπ ζε δνρείν 4kg kg 400 1.600,00 

Σ14 Γξάζν ιηζίνπ ζε δνρείν 4kg kg 200 1.000,00 

Σ15 AD-BLUE δηάιπκα ζε δνρείν 10 ιίηξσλ ιίηξα 2500 5.000,00 

Σ16 Βαιβνιίλε SAE 85W-140 ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα 200 800,00 

Σ17 Βαιβνιίλε SAE 80W-90 ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα 900 3.600,00 

Σ18 Ληπαληηθό αιπζίδαο αιπζνπξίνλνπ ζε δνρείν > 15 

ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

200 

 

600,00 
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Σ19 Ληπαληηθό κίμεο δίρξνλσλ θηλεηήξσλ 2Σ ζπλζεηηθήο 

ηερλνινγίαο ζε δνρείν 1 ιίηξνπ 

 

ιίηξα 

 

200 

 

1.482,05 

Σ20 Ληπαληηθό SAE 10W-30 δηαθνξηθνύ κε 

εκβαπηηδόκελα θξέλα ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ 

 

ιίηξα 

 

600 

 

2.100,00 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ώξα όπσο απηέο ζα νξηζζνύλ από ηνλ Γήκαξρν Λέζβνπ. 

 

Γ) Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πνζνύ 900.000,00 επξώ (κε ΦΠΑ) ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, όπσο απηόο ζα θαηαξηηζηεί θαη επηθπξσζεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Με ηελ 

έλαξμε ηνπ επόκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο, πξέπεη λα εθδνζνύλ θαη λα 

θαηαρσξεζνύλ ακέζσο θαη θαη' απόιπηε πξνηεξαηόηεηα νη απνθάζεηο αλάιεςεο ηεο παξνύζαο ππνρξέσζεο. 

 

Η παξνύζα απόθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππόςε θαηά 

ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016 πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε, ζύκθσλα κε 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.4270/2014. 

 
 

13 7
ο
  645 Καηάξηηζε όξσλ δηελέξγεηαο 

θαλεξήο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ειαηνθηήκαηνο 

ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Μαξίαο 

Απ. Παζηνύξα. 

[Οκόθσλα] 

Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ηνπ ειαηνθηήκαηνο ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Μαξίαο Απ. Παζηνύξα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ‘Υαξακίδα’ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Λνπηξώλ, 

σο εμήο : 

1. Η κίζζσζε αξρίδεη από ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2016-2017 θαη ιήγεη κεηά από ελλέα ρξόληα, δειαδή 2025-

2026. 

2. Πξώηε πξνζθνξά νξίδεηαη ην πνζό ησλ 950€ (ελληαθόζηα πελήληα επξώ) 

3. Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ρξήκαηα. 

4. Γηα λα γίλεη θαλείο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή θαη λα θαηαζέζεη 

ρξεκαηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο ή κεηξεηά ή Γξακκάηην ηνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ίζν κε 

ην 1/10 ηεο πξώηεο πξνζθνξάο ππνινγηδόκελν γηα νιόθιεξε ηε κηζζσηηθή πεξίνδν. 

5. Σν αληίηηκν ηνπ κηζζώκαηνο ζα πιεξώλεηαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ινγαξηαζκό ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο 

Μαξίαο Απ. Παζηνύξα θαη ζα θαηαηίζεηαη ην πνζό ηνπ κηζζώκαηνο ζηνλ ήδε ππάξρνληα ινγαξηαζκό κέρξη 

ηέινο Φεβξνπάξηνπ θάζε ρξόλνπ πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε. 
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6. Ο κηζζσηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή απαιιαγή από 

ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία. 

7. Απαγνξεύεηαη ε ζησπειή αλακίζζσζε ε ππεθκίζζσζε νιόθιεξνπ κέξνπο ηνπ θηήκαηνο ζε ηξίην άηνκν. 

8. Απαγνξεύεηαη ε βόζθεζε κέζα ζην θηήκα κεγάισλ δώσλ βννεηδώλ, αιόγσλ θιπ θαζώο επίζεο θαη 

θαηνηθηώλ. Δπηηξέπεηαη κόλν ε βόζθεζε πξνβάησλ. 

9. Δπηηξέπεηαη ζην κηζζσηή λα πξνβαίλεη ζηελ θαιιηέξγεηα ςπραλζώλ (βίθνο, θνπθηά θ.ι.π). 

10. κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξείην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε λα κε δηελεξγεί κεηαβνιέο θαη λα κεξηκλά 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νξίσλ απηνύ. 

11. κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα επηκειείηαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κηζζίνπ (ιίπαλζε, άξνζε, εθζάκλσζε θαη 

θιάδεκα) 

12. Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνύ ηεο πθηζηάκελεο γεώηξεζεο πνπ ππάξρεη κέζα ζην θηήκα κε έμνδα 

ηνπ εθκηζζσηή ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηελ Κνηλόηεηα θαη κε ηελ ππνρξέσζε ηεο άκεζεο παύζεο ρξήζεο 

ρσξίο απνδεκίσζε όηαλ ην λεξό ηεο γεώηξεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ Κνηλόηεηα γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν. 

13. Μόιηο ιήμεη ν ρξόλνο ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ην κίζζην ρσξίο θακία 

αληίξξεζε. 

14. Η εηζθνξά δαθνθηνλίαο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ηνπ ειαηνθάξπνπ ή ηνπ ιαδηνύ είλαη εηο βάξνο ηνπ 

κηζζσηνύ. 

15. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Σ., ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ 

Λέζβνπ θαη από ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ (γξαθείν Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ) θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ αξγήζεη ε έγθξηζε ή ζα αθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ή δελ ζα γίλεη ε εκπξόζεζκε 

εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνύ ζην κίζζην, ν ελνηθηαζηήο γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ή θαη γηα νπνηνλδήπνηε 

άιινλ ιόγν δε απνθηά δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε από ηελ Κνηλόηεηα. Ο Σειεπηαίνο πιεηνδόηεο 

κέρξη λα εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηεο Γεκνπξαζίαο είλαη δεζκεπκέλνο θαη δελ δηθαηνύηαη λα αλαθαιέζεη. 

16. Η Γεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη όηαλ δελ παξνπζηαζζεί θαλέλαο πιεηνδόηεο ή όηαλ θξηζεί ην απνηέιεζκα 
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ηεο Γεκνπξαζίαο αζύκθνξν θαη επίζεο όηαλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ παξνπζηαζζεί λα ππνγξάθεη ην 

ζπκθσλεηηθό. 

17. ε πεξίπησζε πώιεζεο ή αμηνιόγεζεο ηνπ ειαηνθηήκαηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ν ελνηθηαζηήο 

ζπκθσλεί ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη ζα παξαηηείηαη ηεο κηζζώζεσο 6 κήλεο κεηά ηελ εηδνπνίεζε θαη ζα 

ιακβάλεη σο απνδεκίσζε ηε κίζζσζε ελόο έηνπο-αλ ηνύην ζπκβεί ηελ πξώηε ηεηξαεηία- κεηά ηελ 

ηεηξαεηία δε ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε εθηόο εάλ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο εηδνπνίεζεο ππάξρεη θαξπόο, ν 

νπνίνο δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπιιεγεί εληόο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 6 κελώλ νπόηε ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε 

αλάινγε ηεο αμίαο ηνπ ειαηνθάξπνπ. 

18. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ θαη ε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ ελνηθίνπ επηθέξεη ηε ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο. 

19. ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ δηαθήξπμε, ζα ππνζηεί 

ηηο θπξώζεηο ηόζν ν ίδηνο όζν θαη ν εγγπεηήο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη από ηε ζύκβαζε θαη ηελ ππέξ Γ.Γ. 

Λνπηξώλ θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο ηνπ από ην αληίηηκν ησλ θηιώλ ηνπ ιαδηνύ. 

20. Γηα λα γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά πξέπεη απηή λα ππεξβαίλεη ηνλ ειάρηζην όξν ή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δεκνπξαζίαο, ην εθάζηνηε απνηέιεζκα απηήο θαηά πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 2%. 

21. Δάλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκνύ άιινπ νθείιεη λα δειώζεη ηνύην θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη λα παξνπζηάζεη λόκηκν πιεξεμνύζην, αιιηώο ζεσξείηαη ν ίδηνο αγνξαζηήο. 

22. Κάζε εγθαηάζηαζε πνπ ζα θάλεη ν ελνηθηαζηήο κέζα ζην θηήκα, ζα παξακείλεη κεηά ηε ιήμε ηεο 

κίζζσζεο ζην αθίλεην. 

23. Σα έμνδα γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θαη γηα ηπρόλ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα βαξύλνπλ ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

24. Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Λνπηξώλ. 

 

14 8
ο
  646 Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ΙΙΙ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ θαη θαηαθύξσζε 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

[Οκόθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην από 12-8-2016 Πξαθηηθό ΙΙΙ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ – γλσκνδόηεζεο ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» 

πξνϋπνινγηζκνύ 200.000,00 €, όπσο ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ 
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‘Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ’. 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

2.- Καηαθπξώλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία ‘ΣΔΥΝΗ ΑΔ’, ε νπνία ήηαλ ε κνλαδηθή 

ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκό αιιά ε πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν, κε γεληθό 

ζύλνιν δαπάλεο 166.596,20 € ρσξίο ΦΠΑ. 

 

15 9α-β
ο
  647-650 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 19 Απγνύζηνπ 2016 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 
1.- Καηζαπόρ Κωνζηανηίνορ, Ππόεδπορ 
2.- Αμποςλόρ Ιωάννερ, ηακηικό μέλορ 
3.- Καπαγεωπγίος Εςζηπάηιορ, ηακηικό μέλορ 
4.- Καπαζάββαρ Νικόλαορ, ηακηικό μέλορ 
5.- Καηζαβέλλερ Παναγιώηερ, ηακηικό μέλορ 
6.- Αλεξίος Δεμήηπιορ, αναπλ. μέλορ ζε ανηικαηάζηαζε ηος Ε. Απμενάκα 
7.- Κςπαηδήρ – Χπςζοζηόμος Εςζηπάηιορ, αναπλ. μέλορ ζε ανηικαηάζηαζε ηος Α. Κοςμαπά 


