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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 40/25-10-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 1 823 Απνδνρή γλσκνδόηεζεο 

δηθεγόξνπ γηα κε άζθεζε ησλ 

ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηεο 

αλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

59/2016 Γηαηαγήο Πιεξσκήο 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο. 

 

[Οκόθσλα] 

Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 59733/24-10-2016 γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Αιέμαλδξνπ Ρνδίηε γηα κε 

άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηεο αλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 59/2016 

Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη ηελ θαηαβνιή ζηνλ Γεκήηξην Καληάξε ηνπ 

επηδηθαδόκελνπ ζ’ απηήλ πνζνύ. 

 
 

2 Προ 2 824 Οξηζκόο δηθεγόξνπ ζε ππόζεζε 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

[Οκόθσλα] 

Οξίδεη ην δηθεγόξν θ. Δκκαλνπήι Παπνπηζή λα γλσκνδνηήζεη πεξί ηνπ αλ ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο 

πξνϋπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ κέζνπ ηεο δηνηθεηηθήο απνβνιήο ηνπ Δπζηξαηίνπ Καξακπάζε από ην αθίλεην 

«ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΖΠΟ» θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο λα αζθήζεη απηό ζύκθσλα κε ηηο 

ηεξεηέεο δηαδηθαζίεο. 

 

3 1α
ο 

825 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

λνκηθώλ & ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή δηθεγόξσλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ. Ζ εμόθιεζή ηνπο ζα 

γίλεη κεηά από έγθξηζε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ πξώηα πξνζθνκηζζνύλ ηηκνιόγηα παξνρήο 

ππεξεζηώλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 960/18-10-2016 Α.Α.Τ. 

 

 

4 1β
ο 

826 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε 

πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.099,49 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.8261.0002 γηα 

«Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζε ηξίηνπο ζύκθσλα κε ηελ ΑΓ 691/2016». 
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Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

ρεη. H αξ. 955/2016 Α.Α.Τ.. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.706,03 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.8261.0002 γηα 

«Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζε ηξίηνπο ζύκθσλα κε ηελ ΑΓ 635/2016». 

ρεη. H αξ. 956/2016 Α.Α.Τ.. 

 
 

 

5 1γ
ο
 827 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2016. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 18.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.7132.0001 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο» 

ρεη: Ζ αξηζκ. 961/2016 Α.Α.Τ. 

 

6 1δ
ο
 828 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε 

πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

1.- [Καηά πιεηνςεθία] Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 9.997,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

30.7331.0031 γηα ηελ «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Πειόπεο ηεο Γ.Δ. Μαληακάδνπ» 

(ΑΣΑ). 

ρεη. H αξ. 962/2016 Α.Α.Τ.. 

 

2.- [Οκόθσλα] Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 113.504,56 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

62.7326.0001 γηα ηελ ««Απνθαηάζηαζε ηξηώλ ΥΑΓΑ ζηηο ζέζεηο "Υαιθέιηα" Γ.Δ. Πισκαξίνπ, "Οπηδά - 

Λεκνλνύ' ΓΔ Μπηηιήλεο, "Πεηξί 2" Γ.Δ. Πέηξαο θαη ππνδνκέο .Μ.Α. Πέηξαο - Μήζπκλαο, Γήκνπ Λέζβνπ» 

(ΔΠΠΔΡΑΑ). 

ρεη. H αξ. 963/2016 Α.Α.Τ.. 

 

7 2
ο
  829 Αλάθιεζε Απνθάζεσλ 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 244/2016 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 5.000,00 € κε 

ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ ΓΔ Μπηηιήλεο» ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 70.6263.0001, ε 

νπνία είρε δηαηεζεί κε ηελ 77/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 245/2016 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 5.000,00 € κε 

ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ ΓΔ Μπηηιήλεο» ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.6264.0001, ε 

νπνία είρε δηαηεζεί κε ηελ 77/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

3.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 247/2016 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 5.000,00 € κε 

ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ (ριννθνπηηθά  αιπζνπξίνλα) ΓΔ Μπηηιήλεο» ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.6264.0001, ε νπνία είρε δηαηεζεί κε ηελ 77/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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8 3
ο
 830 83

ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 83
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

έηνπο 2016 σο εμήο : 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΩΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ 

00.6031 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο ,γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα ) πνζνύ 

100.000,00 επξώ 

10.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο ,γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) πνζνύ 

65.000,00 επξώ 

30.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο ,γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα ) πνζνύ 

100.000,00 επξώ 

 

Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 265.000,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

10.6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ 70.000,00 επξώ 

30.6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ 165.000,00 επξώ 

35.6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ 30.000,00 επξώ. 

 

9 4
ο
 831 Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε 

δαπαλώλ γηα ηελ πιεξσκή 

δηθεγόξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.812,27 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

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

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟ    (€) 

1. ΦΩΣΗΟ ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ 21/2016 89,00 

2. ΣΕΔΝΖ ΠΑΤΛΖ 64/2016 299,52 

3. ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 53/2016 237,51 

4. ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 64/2016 99,45 

5. ΔΗΡΖΝΖ ΑΝΑΣΑΔΛΛΖ 1592/2016 336,96 

6. ΜΤΡΗΝΖ ΓΩΓΟΤ 60/2016 288,00 

7. ΜΤΡΗΝΖ ΓΩΓΟΤ 61/2016 69,00 

8. ΔΛΠΗΝΗΚΖ ΚΟΤΚΟΤΛΑ 44/2016 174,33 

9. ΜΑΡΗΑ ΚΟΜΝΖΝΑΚΑ 34/2016 268,00 
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10. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

«ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 

40/2016 336,96 

11. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

«ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 

39/2016 174,33 

12. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

«ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 

41/2016 336,96 

13. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

«ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 

42/2016 304,20 

14. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

«ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 

44/2016 174,33 

15. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 97/2016 152,10 

16. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 98/2016 112,32 

17. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 99/2016 69,03 

18. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 100/2016 418,27 

19. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 101/2016 174,33 

20. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 102/2016 174,33 

21. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 103/2016 336,96 

22. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 105/2016 961,74 

23. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 106/2016 224,64 

ρεη: Ζ αξηζκ. 799/2016 Α.Α.Τ.                                                                     5.812,27 

 

 

10 5
ο
 832 Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

644/2016 απόθαζεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

επαλέγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηεζλνύο δηαγσληζκνύ 

πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ 

Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ 

[Οκόθσλα] 

Α) Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζκ. 644/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Β) Δπαλεγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & 

Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ 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», 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κε ΦΠΑ 1.240.427,52 επξώ. 

Γ) 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 

 Γεκόζηνο δηεζλήο ειεθηξνληθόο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξώλ 
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Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Λέζβνπ θαη δέζκεπζε 

δαπάλεο πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ  θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ», πξνο θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2017, ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ κε ΦΠΑ 1.240.427,52 επξώ. 
 Κξηηήξην θαηαθύξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηεο ηηκήο θαη θαηά νκάδα εηδώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο εηδηθόηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 Αλαιπηηθόηεξα: 

  α) Οκάδεο Α, Β, Γ, Γ, Δ (πγξά θαύζηκα) 

 Ζ θαηά νκάδα πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, δειαδή 

ην κεγαιύηεξν εληαίν πνζνζηό έθπησζεο (%), γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θάζε νκάδαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

μερσξηζηά, ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο δηακνξθνύκελεο κέζεο κεληαίαο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο έθαζηνπ 

είδνπο θαπζίκνπ, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη πηζηνπνηνύληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Π.Δ. 

Λέζβνπ, κε ηελ έθδνζε εβδνκαδηαίνπ δειηίνπ ηηκώλ. 

  β) Οκάδα Σ (ιηπαληηθά) 

 Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ην ζύλνιν ησλ 

εηδώλ ηεο. 

 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο ππνδηαηξείηαη ζε έμη (6) ηκήκαηα (νκάδεο) θαη νη δηαγσληδόκελνη 

κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα απηνύ. 

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

ΟΜΑΓΑ Α: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΓΖΜΟΤ 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 ΚΑΤΗΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ 

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

Β1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα 111.538,46 89.230,77 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Π/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ 

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

Γ1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα 109.059,83 87.247,86 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Γ/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
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Γ1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα 118.974,36 95.179,49 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ 

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 

ΟΜΑΓΑ Σ: ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΖΜΟΤ 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 
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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 

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..Ζ.ΓΖ.. 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. 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 

ππόςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 πνπ αθνξά ε ζρεηηθή 

δαπάλε, ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.4270/2014. 

 

11 6
ο
 833 Δπαλαζπγθξόηεζε 1εο θαη 2εο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα 

ηελ αλάζεζε έξγσλ κέρξη ην 

αλώηαην όξην ηεο 2εο ηάμεο 

Μ.Δ.Δ.Π. γηα ην έηνο 2016 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ 

Ν.4412/16. 

 

[Οκόθσλα] 

Α) 1.- Δπαλαζπγθξνηεί ηελ 1ε ηξηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ κέρξη ην αλώηαην όξην ηεο 2εο ηάμεο 

Μ.Δ.Δ.Π. γηα ην έηνο 2016, απνηεινύκελε από ηνπο : 

 

Σαθηηθά Μέιε 

α.- Παπαζσηεξίνπ Διεπζεξία, Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ, πνπ ζα εθηειεί θαη ρξέε Πξνέδξνπ 

β. έληα Δξκόιαν, Μεραλνιόγν Μεραληθό ΠΔ 

γ.- αξόγινπ Μαξία, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό ΠΔ. 

 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

α.- Καιδή Μηράιε, Μεραλνιόγν Μεραληθό ΠΔ, πνπ ζα εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ζηελ αλσηέξσ 

επηηξνπή 

β.- Παλαγόπνπιν Γηνλύζην, Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ 
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γ.- Καξαγηάλλε Αλαζηαζία, Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΔ. 

 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε Παλαγόπνπινο Γηνλύζηνο θαη Καξαγηάλλε Αλαζηαζία ζα αλαπιεξώλνπλ θαηά ηελ 

αλσηέξσ ζεηξά νξηζκνύ ηνπο νπνηνδήπνηε από ηα ηαθηηθά κέιε ηπρόλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, εθηόο ηνπ 

Πξνέδξνπ. 

 

2) Οξίδεη εθπξόζσπν ησλ εξγνιεπηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή απηνύ, ρσξίο λα κεηέρεη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ηεο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ηνπο παξαθάησ  

Σαθηηθό Μέινο 

Καιδέιιε Αληώλην, εθπξόζσπν ηεο ΑΣΔ 

Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο 

Αςώθαξδνπ Βαζηιηθή, εθπξόζσπν ηεο ΠΔΓΜΔΓΔ 

 

3) Γξακκαηέαο ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκώλ νξίδεηαη ε Μηράιε Ησάλλα θαη αλαπιεξώηξηα απηήο ε 

Παλζειελά Όιγα. 

 

Β) 1.- Δπαλαζπγθξνηεί ηελ 2ε ηξηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ κέρξη ην αλώηαην όξην ηεο 2εο ηάμεο 

Μ.Δ.Δ.Π. γηα ην έηνο 2016, απνηεινύκελε από ηνπο : 

 

Σαθηηθά Μέιε 

α.- Σαθηηθό Γεώξγην, Μεραλνιόγν Μεραληθό ΣΔ, πνπ ζα εθηειεί θαη ρξέε Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

β.- Αλαζηαζίνπ Αηκηιία, Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΔ 

γ.- Αλδξηάλε Καιιηόπε, Σνπνγξάθν Μεραληθό ΣΔ 

 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

α.- Υάθηα Γεσξγία, Σνπνγξάθν Μεραληθό ΣΔ, πνπ ζα εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ζηελ αλσηέξσ 

επηηξνπή 

β.- Παπαρξηζηνθόξνπ Αλδξέα, Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΔ 

γ.- Υαηδεθσλζηαληή Άλλα, εξγνδεγό 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε Παπαρξηζηνθόξνπ Αλδξέαο θαη Υαηδεθσλζηαληή Άλλα ζα αλαπιεξώλνπλ θαηά 

ηελ αλσηέξσ ζεηξά νξηζκνύ ηνπο νπνηνδήπνηε από ηα ηαθηηθά κέιε ηπρόλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, εθηόο ηνπ 

Πξνέδξνπ. 

 

2) Οξίδεη εθπξόζσπν ησλ εξγνιεπηηθώλ νξγαλώζεσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ρσξίο λα κεηέρεη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ σο εμήο : 

 

Σαθηηθό Μέινο 
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Μπνπριή Δπζηξάηην, εθπξόζσπν ηεο ΑΣΔ 

 

Αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

πθά Ησάλλε, εθπξόζσπν ηεο ΠΔΔΓΔ 

 

3) Οξίδεη γξακκαηέα ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκώλ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Παλζειελά Όιγα κε 

αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Υαιέιιε Ησάλλε. 

 
 

 

12 7
ο
  834 πγθξόηεζε Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ 

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

Ν.4412/2016 γηα ην έηνο 2016. 
 

[Οκόθσλα] 

πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ην έηνο 2016, απνηεινύκελε από ηνπο : 

Α/Α Σαθηηθά κέιε Ηδηόηεηα 

1 Σζαπώλε Μαξία Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

2 Αλδξηάλε Καιιηόπε Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΣΔ 

3 Σδηηδίλαο Κσλ/λνο Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ 

 Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε  

1 πξηαλνύ Κσλζηαληίλα Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ 

2 Καιαθάηεο Υξήζηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ  

3 Παλάξαο Γεκήηξεο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ  

Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Σζαπώλε Μαξία εηδηθόηεηαο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΠΔ. 

Αληηπξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Αλδξηάλε Καιιηόπε εηδηθόηεηαο Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ΣΔ, ε 

νπνία ζα εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ. 

 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε πξηαλνύ Κσλ/λα, Καιαθάηεο Υξήζηνο θαη Παλάξαο Γεκήηξεο ζα 

αλαπιεξώλνπλ θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά δηνξηζκνύ νπνηνδήπνηε από ηα ηαθηηθά κέιε ηπρόλ απνπζηάδνπλ 

ιείπνπλ ή θσιύνληαη, εθηόο ηεο Πξνέδξνπ. 

 

2. Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ πνπ 

ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ. 

 

3. Οη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πνπ δελ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο, ζα 
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ζπλερηζηνύλ θαη ζα νινθιεξσζνύλ από ην ίδην όξγαλν.  

 
 

13 8
ο
  835 πγθξόηεζε λέαο επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ 

πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ, 

ιηπαληηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ 

απηνθηλήησλ - νρεκάησλ - 

κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ γηα ην έηνο 2016. 

[Οκόθσλα] 

πγθξνηεί λέν (ηξηκειέο) γλσκνδνηηθό όξγαλν δηεμαγσγήο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα 

ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ - νρεκάησλ - κεραλεκάησλ 

έξγσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016.  

14 9
ο
  836-843 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 26 Οθησβξίνπ 2016 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, Πρόεδρος 
2.- Αμποσλός Ιωάννης, ηακηικό μέλος 
3.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος 
4.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος 
5.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος 


