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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 34/13-9-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 1 691 Έγθξηζε δαπαλψλ 

θαη δηάζεζε 

πηζηψζεσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0065 ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «Γηεπζέηεζε νκβξίσλ πδάησλ ζην δεκνηηθφ δξφκν Πέηξαο - 

Πεηξί» (ΑΣΑ). 

ρεη. ε αξηζκ. 916/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 50.592,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7412.0035 ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «Κπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο ζηνλ θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

άμνλα νηθηζκνχ Καιινλήο Λέζβνπ» (ΑΣΑ). 

ρεη. ε αξηζκ. 917/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 85.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7323.0022 ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο & απνθαηάζηαζε δξφκνπ 

πξνο Υίδεξα» (ΑΣΑ). 

ρεη. ε αξηζκ. 918/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 
 

2 Προ 2 692 Απνδνρή δσξεάο 

ειαζηηθνχ δαπέδνπ 

αζθαιείαο ζε ηκήκα 

ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ 

ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Λέζβνπ απφ ηελ 

εηαηξεία Ecoelastika 

Α.Δ.. 

[Οκφθσλα] 

Απνδέρεηαη ηε δσξεά ειαζηηθνχ δαπέδνπ αζθαιείαο ζε ηκήκα ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ απφ ηελ 

εηαηξεία Ecoelastika Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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3 Προ 3 693 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 40.482,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7326.0016 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηε «Γηακφξθσζε ηνπ πξνζσξηλνχ Γεκνηηθνχ ρψξνπ ζηνλ Καξά Σεπέ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ». Ζ πίζησζε ζα θαιπθζεί απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

ρεη. : Ζ αξηζκ. 919/13-9-2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ. θαη ην αξ. πξση. 46688/30-8-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ. 

 

 

4 1α,β
ο
 694 Έγθξηζε δαπαλψλ 

θαη δηάζεζε 

πηζηψζεσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6422 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ». 

ρεη. ε αξηζκ. 913/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 305,33 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.8261.0002 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ θαη εηζπξαρζέλησλ πνζψλ ζε ηξίηνπο 

βάζεη ηεο ΑΓ 86/2016». 

ρεη. ε αξηζκ. 914/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.. 

 

5 2
ο
 695 Αλάθιεζε 

Απνθάζεσλ 

Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο θαη 

έγθξηζε 

πκςεθηζηηθψλ 

Απνθάζεσλ 

Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 538/2016 Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνχ 20.000,00 € γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. Πέηξαο, Μήζπκλαο, Μαληακάδνπ, Δξεζνχ – Αληίζζεο θαη Αγ. 

Παξαζθεπήο» πνπ είρε εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.6662.0018 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2016 θαη 

ε νπνία είρε εγθξηζεί κε ηελ 208/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 539/2016 Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνχ 20.000,00 € γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. Θεξκήο, Πισκαξίνπ, Πνιηρλίηνπ, Γέξαο, Δπεξγέηνπια θαη Αγηάζνπ» πνπ 

είρε εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.6662.0019 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2016 θαη ε νπνία είρε 

εγθξηζεί κε ηελ 208/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

3.- Δγθξίλεη ηηο ζπκςεθηζηηθέο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 : 

 

Α/Α Κ.Α 

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ ζε 

EURO 

Α.Α.Τ Σίηινο 

1 20.6662.0004 5.508,06 ΤΜΑΑΤ15 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡ. 

ΠΡΧΣ. 46281/26-8-2016 ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΖ Γ/ΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ-ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 28377/2-6-2016 

2 20.6662.0005 5.508,06 YMΑΑΤ16 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡ. 
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ΠΡΧΣ. 46281/26-8-2016 ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΖ Γ/ΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ-ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 28377/2-6-2016 

 

 

6 3
ο
 696 Έγθξηζε θαη 

λνκηκνπνίεζε 

δηαθφξσλ δαπαλψλ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.687,14€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθψλ 

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

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΜΟΗΡΑΓΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 58 224,64 

2. ΡΑΦΑΔΛΛΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΒΑΘΡΑΚΟΤΛΖ 140 356,85 

3. ΡΑΦΑΔΛΛΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΒΑΘΡΑΚΟΤΛΖ 141 356,85 

ρεη: Ζ αξηζκ. 343/2016 A.A.Y. 

4. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 92 93,60 

5. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 93 93,60 

6. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 94 93,60 

7. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 95 93,60 

8. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 96 93,60 

9. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 97 93,60 

10. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 98 93,60 

11. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ 99 93,60 

ρεη: Ζ αξηζκ. 799/2016 Α.Α.Τ.                               Τ Ν Ο Λ Ο 1.687,14 

 

Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 234,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6463 κε ηίηιν «Έμνδα ινηπψλ 

δεκνζηεχζεσλ», γηα ηελ πιεξσκή δηαθφξσλ δεκνζηεχζεσλ πξνθεξχμεσλ, αλαθνηλψζεσλ θιπ. ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

ήηνη: 

 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ     ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ. 4334 234,00 

                                                                                  ΤΝΟΛΟ 234,00 
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ρεη: Ζ αξηζκ. 356/2016 Α.Α.Τ. 

 

Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 64,35€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6116 κε ηίηιν «Ακνηβέο δηθαζηηθψλ 

επηκειεηψλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ, ήηνη: 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ     ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΛΟΤΚΑΚΖ 1408 64,35 

                                                                                  ΤΝΟΛΟ 64,35 

ρεη: Ζ αξηζκ. 344/2016 Α.Α.Τ. 

Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 468,72€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6224.0001 κε ηίηιν «Γηάθνξεο 

ηαρπκεηαθνξέο», γηα ηελ πιεξσκή ηαρπκεηαθνξψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη: 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ     ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ. 258494 161,49 

2. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ. 516979 113,58 

3. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ. 271537 134,79 

4. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ. 529020 58,86 

                                                                                  ΤΝΟΛΟ 468,72 

ρεη: Ζ αξηζκ. 347/24-2-2016 Α.Α.Τ. 

 
 

7 4α
ο
  697 71

ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 71
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016 

σο εμήο : 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ 

20.6063.0002 Πξνκήζεηα νκνηφκνξθσλ ζηνιψλ πνζνχ 15.000,00 επξψ 

20.6063.0004 Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 10.995,00 επξψ  

20.6263.0002 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ΓΔ Καιινλήο πνζνχ 300,00 επξψ 

20.6263.0005 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ Αγηάζνπ πνζνχ 200,00 επξψ  

20.6263.0007 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ΓΔ Δπεξγέηνπια πνζνχ 200,00 επξψ 

20.6422.0000 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ πνζνχ 500,00 επξψ 

20.6634.0001 Πξνκήζεηα εηδηθψλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο γηα ησλ θαζαξηζκφ ησλ κλεκείσλ πνζνχ 1.000,00 επξψ 
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20.6635.0000 Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο πνζνχ 2.000,00 επξψ 

20.6635.0001 Πξνκήζεηα πγξνχ απφζκηζεο θάδσλ πνζνχ 1.267,40 επξψ 

20.6671.0003 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ Δξεζνχ Αληίζζεο πνζνχ 500,00 επξψ 

20.6671.0004 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ Λνπηξ. Θεξκήο πνζνχ 200,00 επξψ 

20.6671.0005 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ Αγηάζνπ πνζνχ 500,00 επξψ 

20.6671.0007 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ Δπεξγέηνπια πνζνχ 400,00 επξψ 

20.6671.0010 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ Πέηξαο πνζνχ 400,00 επξψ 

20.6671.0013 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γ.Δ Πνιηρλίηνπ πνζνχ 200,00 επξψ   

30.6662.0018 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ ΓΔ Πέηξαο Μήζπκλαο Μαληακάδνπ Δξεζνχ Αληίζζεο θαη Αγ. 

Παξαζθεπήο πνζνχ 10.000,00 επξψ 

30.6662.0019 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ ΓΔ Λ.Θεξκήο Πισκαξίνπ Πνιηρλίηνπ Γέξαο Δπεξγέηνπια θαη 

Αγίαζνπ πνζνχ 15.000,00 επξψ 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 58.662,40 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

15.6063.0001 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 5.000,00 επξψ 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

20.6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 33.662,40 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

30.6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 15.000,00 επξψ 

35.6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 5.000,00 επξψ. 

 

8 4β
ο
 698 73

ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 73
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016 

σο εμήο : 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ 

20.6661.0001 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ πνζνχ 500,00 επξψ 

 

20.6662.0001 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αζθαιεηψλ θιπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ ΓΔ Μπηηιήλεο πνζνχ 27.020,00 επξψ 

20.6662.0004 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θιπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ ΓΔ 
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Πέηξαο Μήζπκλαο Μαληακάδνπ Δξεζνχ Αληίζζεο θαη Αγίαο Παξαζθεπήο πνζνχ 5.000,00 επξψ 

20.6662.0005 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θιπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ ΓΔ Λ. 

Θεξκήο Πισκαξίνπ Πνιηρλίηνπ Γέξαο Δπεξγέηνπια θαη Αγηάζνπ πνζνχ 5.000,00 επξψ 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 37.520,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ  ΚΑ 

20.6662.0006 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ ΓΔ Λ.Θεξκήο Πισκαξίνπ Πνιηρλίηνπ Γέξαο Δπεξγέηνπια Αγηάζνπ (ζπλερηδφκελν) πνζνχ 37.520,00 επξψ.» 

 

9 4γ
ο
 699 74

ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 74
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016 

σο εμήο : 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

70.6262.0001 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθψλ ρψξσλ επζχλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 2.500,00 επξψ 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 2.500,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

30.7333.0066 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηελ Σ.Κ. πθακηλέαο πνζνχ 2.500,00 επξψ. 

 
 

 

10 5
ο
 700 Έγθξηζε δαπαλψλ 

πνπ πιεξψζεθαλ απφ 

ηελ Πάγηα 

Πξνθαηαβνιή ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππφινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζνχλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ: ΚΟΤΣΑΡΟΤ. 

 

11 6
ο
 701 Μείσζε θαηά 50% 

ησλ ηειψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ εππαζψλ 

νκάδσλ πνιηηψλ ηνπ 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ππ’ αξηζκ 656/2013 θαη 116/2014 απνθάζεψλ ηνπ 

θαη ηε ιήςε λέαο απφθαζεο γηα ηελ κείσζε θαηά 50% ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ηελ θχξηα θαηνηθία 

ηνπο θαη κφλν γηα ηηο παξαθάησ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο : 
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Γήκνπ Λέζβνπ. 1. Άηνκα κε αλαπεξία απφ 70% θαη άλσ (κε εμαίξεζε ηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, λνεηηθή 

αλαπεξία, απηηζκφ ή ζχλδξνκν DOWN, γηα ηα νπνία ην φξην ζα είλαη απφ 67% θαη άλσ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ θξνληίδα ηνπο άηνκα κε αλαπεξία, ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ απφθαζε ηνπ ΚΔΠΑ ή 

άιιεο ππεξεζίαο κε θνξνινγεηέν εηζφδεκα α) γηα ηα άηνκα ΑΜΔΑ πνπ θαηνηθνχλ κφλνη ηνπο έσο 10.000,00 επξψ 

ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο θαη β) γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ζηελ θξνληίδα 

ηνπο άηνκα ΑΜΔΑ ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα φζσλ ζπλνηθνχλ καδί 20.000,00 επξψ. 

 

Σα  άηνκα ΑΜΔΑ πξέπεη λα είλαη : 

ηέθλα ελφο ή θαη ησλ δχν ζπδχγσλ / γνλέσλ  

αδειθνί θαη αδειθέο ελφο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ/ γνλέσλ  

νη αληφληεο  

ηα αλήιηθα πνπ ζηεξνχληαη θαη ησλ δχν θπζηθψλ ηνπο γνλέσλ θαη έρνπλ έσο ηξίηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηα  κε έλαλ εθ ησλ 

δχν ζπδχγσλ / γνλέσλ ηεο νηθνγέλεηαο, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε  πνπ αλαζέηεη ηελ επηκέιεηα ζε 

άιιν πξφζσπν. 

 

2.- Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κε εηζφδεκα θάησ ησλ 20.000,00 

επξψ.  

 

3.- Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο γηα φζν δηάζηεκα  έρνπλ θαη ηα ηξία παηδηά ηνπο εμαξηψκελα κέιε ζηελ δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε εηζφδεκα θάησ ησλ 20.000,00 επξψ.  

 

4.- Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο γηα φζν δηάζηεκα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο εμαξηψκελα κέιε ζηελ δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε θνξνινγεηέν εηζφδεκα θάησ ησλ 12.000,00 επξψ πξνζαπμαλφκελν  θαηά 1.000,00 επξψ αλά 

πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. 

 

Χο εμαξηψκελα κέιε  ζεσξνχληαη ηα άγακα ηέθλα, εθφζνλ:  

- είλαη αλήιηθα ή  

- είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη θνηηνχλ ζε ζρνιέο ή ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  ή 

- είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή 

ηνπο ζεηεία. 

 

Οη σθεινχκελνη απηήο ηεο απφθαζεο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο αλά έηνο (απφ ηελ 2 Ηαλνπαξίνπ 

έσο θαη ηελ 28 Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο). 

Έλαξμε ηζρχνο ηεο απφθαζεο απφ 1/1/2017. 

 

 

12 7α
ο
  702 Έγθξηζε πξαθηηθψλ 

πιεηνδνηηθψλ 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 1.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 
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δεκνπξαζηψλ γηα ηελ 

εθκίζζσζε 

δεκνηηθψλ αθηλήησλ 

(ειαηνθηεκάησλ, 

αγξψλ θιπ) Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΖΡΑΚΛΖ» ηεο Γ.Κ. Λνπηξψλ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

2.- Δγθξίλεη ην απφ 2.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΔΛΑΗΟΚΣΖΜΑ ΠΛΖΗΟΝ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ» ηεο Γ.Κ. Πισκαξίνπ θαη 

θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα Ρσκπιηψηε – Υξηζηέιιε Σαμηαξρνχια κε πξνζθνξά 125,00 € εηεζίσο. 

 

3.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΛΑΚΚΟ ΔΤΓΔΝΗΑ» ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. 

Κσλζηαληηδέιιε Γεψξγην κε πξνζθνξά 103,00 € εηεζίσο. 

 

4.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΜΗΚΡΟ ΤΚΔΧΝ» ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Κφβξα 

Λνπθά κε πξνζθνξά 803,00 € εηεζίσο. 

 

5.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΜΔΓΑ ΤΚΔΧΝ» ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Κφβξα 

Λνπθά κε πξνζθνξά 1.403,00 € εηεζίσο. 

 

6.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΓΗΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

7.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΚΟΤΒΑΛΗΚΗ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

8.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΠΔΡΝΟΒΟΛΟ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

9.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΜΔΛΗΑ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Πινχθν 

Παλαγηψηε κε πξνζθνξά 31,00 € εηεζίσο. 

 

10.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΓΗΑΝ ΒΑΚΣΗΖ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 
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11.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΠΗΝΑΚΗ (ΚΑΣΑΤΛΗΜΟ ΣΗΓΓΑΝΧΝ)» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο 

δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

12.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΣΡΑΥΑΛΟΜΑΝΣΡΑ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

13.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΚΟΤΡΚΟΤΣΑ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

14.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΛΗΓΟΝΑΡΗ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

15.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΔΠΑΝΧ ΒΗΓΛΑ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

16.- Δγθξίλεη ην απφ 3.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ» ηεο Γ.Κ. Παππάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

17.- Δγθξίλεη ην απφ 1.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΒΑΣΗΝΗ» ηεο Σ.Κ. Αζσκάηνπ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Παηζέιιε 

Κσλζηαληίλν κε πξνζθνξά 1.450,00 € εηεζίσο. 

 

18.- Δγθξίλεη ην απφ 1.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΛΧΝΔΛΗ» ηεο Σ.Κ. Αζσκάηνπ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα Μαθξή 

Δηξήλε κε πξνζθνξά 155,00 € εηεζίσο. 

 

19.- Δγθξίλεη ην απφ 1.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΡΑΦΣΔΜΔ» ηεο Σ.Κ. Αζσκάηνπ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα Μαθξή 

Δηξήλε κε πξνζθνξά 165,00 € εηεζίσο. 

 

20.- Δγθξίλεη ην απφ 1.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΝΔΡΟΤ ΧΘΖΡΗ» ηεο Σ.Κ. Αζσκάηνπ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα 

Μαθξή Δηξήλε κε πξνζθνξά 305,00 € εηεζίσο. 
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21.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΜΓΑΡΑ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Δξζνηέινπο 

Σηκφζεν κε πξνζθνξά 81,00 € εηεζίσο. 

 

22.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΝΗΠΑΤΛΗΗ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Μηραιαθέιιε 

Γεκήηξην κε πξνζθνξά 81,00 € εηεζίσο. 

 

23.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΚΟΤΡΟΗ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

24.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΜΑΡΜΑΝΣΟ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

25.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

26.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΜΤΓΓΑΛΗΔ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

27.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΟΛΟΓΤΡΑ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

28.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΠΔΣΡΑΓΗΑΡΗΚΑ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. 

Σζειεκπή Διεπζέξην κε πξνζθνξά 17,00 € εηεζίσο. 

 

29.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΟΛΟΓΤΡΑ» ηεο Σ.Κ. Πηεξνχληαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

30.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΛΟΤΣΡΧΝΑ» ηεο Σ.Κ. Πηεξνχληαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 
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ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

31.- Δγθξίλεη ην απφ 4.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ηεο Σ.Κ. Πηεξνχληαο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα 

Πηηζψλε Φσηεηλή κε πξνζθνξά 57,00 € εηεζίσο. 

 

32.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΒΑΥΗΟ-ΚΡΗΝΔΛΛΗ» ηεο Σ.Κ. Κιεηνχο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

33.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΦΔΡΟΓΗΑ» ηεο Σ.Κ. Κιεηνχο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα Γηαλλή 

Δπζηξαηία κε πξνζθνξά 102,00 € εηεζίσο. 

 

34.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΒΟΣΑΝΖ» ηεο Σ.Κ. Κάπεο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Γηαλλαθνχ 

Κσλζηαληίλν κε πξνζθνξά 101,50 € εηεζίσο. 

 

35.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΓΟΤΡΝΔΛΑ-ΜΔΓΑΛΖ ΛΗΜΝΖ» ηεο Γ.Κ. Αγηάζνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε 

θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

36.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΜΑΤΡΔ ΔΛΗΔ» ηεο Γ.Κ. Μαληακάδνπ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα 

Βνπδνχξε Δπαγγειία κε πξνζθνξά 250,00 € εηεζίσο. 

 

37.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΜΑΝΟΤΛΟ» ηεο Γ.Κ. Μαληακάδνπ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. 

Μαηδνπξάλε Νηθφιαν κε πξνζθνξά 245,00 € εηεζίσο. 

 

38.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΠΔΓΖ» ηεο Γ.Κ. Μαληακάδνπ θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα Γηαλλή 

Δπζηξαηία κε πξνζθνξά 126,00 € εηεζίσο. 

 

39.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΚΑΜΑΡΗ- ΓΗΑΝ ΒΗΓΛΑ» ηεο Σ.Κ. Πειφπεο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 
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13 7β
ο
  703 Έγθξηζε πξαθηηθψλ 

πιεηνδνηηθψλ 

δεκνπξαζηψλ γηα ηελ 

εθκίζζσζε 

δεκνηηθψλ αθηλήησλ 

(γεπέδσλ 

θαηάιιεισλ γηα 

ηνπνζέηεζε πιηθψλ ή 

σο ρψξσλ εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο) 

ζηελ Κάπε Λέζβνπ. 

 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ 1» ηεο Σ.Κ. Κάπεο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Βνπληφδν 

ππξίδσλα κε πξνζθνξά 155,00 € εηεζίσο. 

 

2.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ 2» ηεο Σ.Κ. Κάπεο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θα 

Καπάληαε Παλαγηψηα κε πξνζθνξά 451,00 € εηεζίσο. 

 

3.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ 4» ηεο Σ.Κ. Κάπεο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Μετκάξε 

Γεκήηξην κε πξνζθνξά 176,50 € εηεζίσο. 

 

4.- Δγθξίλεη ην απφ 5.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΣΑΜΠΑΚΑΡΗΟ» ηεο Σ.Κ. Κάπεο θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θ. Καξαγηψξγε 

Αιέμαλδξν κε πξνζθνξά 175,10 € εηεζίσο. 

 

14 7γ
ο
  704 Έγθξηζε πξαθηηθνχ 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ 

(θαηαζηήκαηνο/ 

πεξηπηέξνπ) ζηε 

θάια Μηζηεγλψλ. 

 

[Οκφθσλα] 
Δγθξίλεη ην απφ 2.8.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (θαηαζηήκαηνο/ πεξηπηέξνπ) ζηε θάια Μηζηεγλψλ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε 

θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαη εγθξίλεη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 
 

15 7δ
ο 

705 Έγθξηζε πξαθηηθνχ 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ 

(ηζφγεηνπ θηίζκαηνο) 

ζηελ Παξαιία 

Θεξκήο. 

[Οκφθσλα] 
Δγθξίλεη ην απφ 8.7.2016 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (ηζφγεηνπ θηίζκαηνο) ζηελ Παξαιία Θεξκήο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαη εγθξίλεη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 
 

16 8
ο 

706 Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

ΗΗΗ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ θαη 

θαηαθχξσζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

‘Πξνκήζεηα 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 12-8-2016 Πξαθηηθφ ΗΗΗ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ – γλσκνδφηεζεο ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ, ζρεηηθψλ πιηθψλ, κνλσηηθψλ πιηθψλ θιπ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 €, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία ‘. ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ & ΗΑ Ο.Δ’, ε νπνία ήηαλ 
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ρξσκάησλ, ζρεηηθψλ 

πιηθψλ, κνλσηηθψλ 

πιηθψλ θιπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ’. 

ε κνλαδηθή ζπκκεηέρνπζα ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ε πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη 

ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν, κε γεληθφ ζχλνιν δαπάλεο 59.981,25 € ρσξίο ΦΠΑ. 

 
 

17 9
ο
  707-723 Οξηζκφο : 

 α) δηθεγφξσλ –

γλσκνδνηήζεηο, 

γηα ππνζέζεηο 

ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

 β) δηθαζηηθψλ 

επηκειεηψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθ

σλ. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηνλ νξηζκφ ησλ δηθεγφξσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη 

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

αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ. 

 

Μπηηιήλε 14 επηεκβξίνπ 2016 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΚΧΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ 

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


