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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 13/3-3-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1  1α
ο 

172 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 8.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0001 νηθ. έηνπο 2017, 

γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη απνδεκίσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ. 

ρεη. ε αξηζκ. 262/2017 ΑΑΤ. 

 

2 1β
ο 

173 Έγθξηζε έθδνζεο ΥΔ 

πξνπιεξσκήο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη ηε δηάζεζε ηεο παξαθάησ πίζησζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2017 : 

Α/Α Κ.Α. 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ 

ζε 

EURO 

 Σίηινο Τπφινγε θαη 

Ζκ.Λήμεο 

Απφδνζεο 

Τπφινγεο 
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1 

 

00.6117.0004 

 

22,50 

 

266 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜ

Ζ 

ΔΚΓΟΖ ΥΔ ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ 

ΣΖΝ ΓΖΜ.ΤΠΑΛΛΖΛΟ, 

ΗΧΑΝΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ, 

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΠΑΡΔΗ 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΦΤΛΛΧΝ 

ΚΑΗ ΝΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΔΗ ΣΗ 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ (ΥΔΣ.ΣΟ 

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ.9726/2017 ΑΗΣΖΜΑ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

& ΠΡΑΗΝΟΤ) 

 

ΤΠΟΛΟΓΖ:  

ΗΧΑΝΝΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΓ

ΟΤ 

ΖΜ ΛΖΞΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΠΟΛΟΓΖ: 

1/6/2017 

 

3 1γ
ο 

174 Έγθξηζε δαπαλψλ θαη 

δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 20.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

λνκηθψλ & ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή δηθεγφξσλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ πνπ ζα νξηζζνχλ γηα 

ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα 

πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 274/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 3.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6116 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ» γηα ηελ πιεξσκή δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ πνπ ζα νξηζζνχλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ 

ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 275/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 6.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6117.0004 κε ηίηιν 

«Ακνηβέο ππνζεθνθχιαθα» γηα ηελ πιεξσκή ππνζεθνθπιάθσλ πνπ ζα νξηζζνχλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ. Ζ 

εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 276/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6221 κε ηίηιν 

«Σαρπδξνκηθά ηέιε» γηα ηελ πιεξσκή ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 277/3-3-2017 Α.Α.Τ. 
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5.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 3.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6224.0001 κε ηίηιν 

«Γηάθνξεο ηαρπκεηαθνξέο» γηα ηελ πιεξσκή δηαθφξσλ ηαρπκεηαθνξψλ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ 

έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 278/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

6.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6451 κε ηίηιν 

«πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά & ειεθηξνληθά κέζα» γηα ηελ πιεξσκή ζπλδξνκψλ ζε εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά & ειεθηξνληθά κέζα. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 280/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

7.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 3.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6452 κε ηίηιν 

«πλδξνκέο internet» γηα ηελ πιεξσκή ζπλδξνκψλ internet. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 281/3-3-2017  Α.Α.Τ. 

 

8.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 4.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6463 κε ηίηιν «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή δεκνζηεχζεσλ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 282/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

9.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 4.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6494 κε ηίηιν «Έμνδα 

ζπκβνιαηνγξάθσλ & δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ» γηα ηελ πιεξσκή ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθψλ 

επηκειεηψλ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα 

πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 283/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

10.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6524 κε ηίηιν 

«πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα & δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ» γηα ηελ πιεξσκή ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εμφδσλ θαη 

δαπαλψλ ζχλαςεο δαλείσλ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ 

πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 284/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

11.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.10.6461 κε ηίηιν «Έμνδα 

δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή δεκνζηεχζεσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ 

εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 272/3-3-2017 Α.Α.Τ. 
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11.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.10.6462 κε ηίηιν 

«Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή δεκνζίεπζεο πξνθεξχμεσλ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ 

έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ.279/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 

13.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.10.6463 κε ηίηιν «Έμνδα 

ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ δεκνζηεχζεσλ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε 

απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 285/3-3-2017 Α.Α.Τ. 

 
 

 

4 1δ
ο
 175 Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο 

ησλ φξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηάζεζε 

πηζηψζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ 

ηξνθίκσλ γηα αλάγθεο α) 

Παηδηθψλ & Βξεθνλεπηαθψλ 

ηαζκψλ θαη β) Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ ηνπ ΝΠΓΓ 

«Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & 

Αιιειεγγχεο, ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ», ηνπ Ηδξχκαηνο 

«ΕΑΥΑΡΔΗΟ» Πξφηππνο 

Μνλάδα Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ «ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ» θαη γάιαθηνο 

γηα αλάγθεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Γήκνπ & ηνπ ΝΠΓΓ». 

 

[Οκφθσλα] 

1) Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ησλ θάησζη πηζηψζεσλ ζε βάξνο ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2017 , φπσο αλαιπηηθά εκθαλίδνληαη παξαθάησ:  

Α/Α ΑΑΤ/ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ Κ.Α. ΣΗΣΛΟ ΠΟΟ 

1. 268/2-3-2017 15.6063.0001 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

1.500,00 

2. 260/2-3-2017 20.6063.0002 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

50.000,00 

3. 261/2-3-2017 30.6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

20.000,00 

4. 263/2-3-2017 35.6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

10.000,00 

5. 269/3-3-2017 70.6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζην Κέληξν 

πξψηεο ππνδνρήο  θαη ζηελ 

πξνζθπγηθή δνκή  ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ 

40.000,00 

                                                                           ΤΝΟΛΟ : 121.500,00 ΔΤΡΧ 

 

2. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εληαίαο κειέηεο  αξηζκ. 1/2017. 

3. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ δηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

(Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/A/2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο. 
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4. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

 

5 1ε
ο
 176 Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο 

ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 

πξάμεο κε ηίηιν 

«Απνθεληξσκέλεο πξνκήζεηεο 

ηξνθίκσλ θαη βαζηθήο πιηθήο 

ζπλδξνκήο, δηνηθεηηθέο 

δαπάλεο θαη παξνρή 

ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ 2015-

2016 – Κ.. Λέζβνπ» – 

ππνέξγν3: «Δίδε ηξνθίκσλ». 

 

[Οκφθσλα] 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε ελληαθνζίσλ είθνζη δχν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ είθνζη ελφο επξψ θαη 

δψδεθα ιεπηψλ (922.221,12 επξψ) ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15.6473.0005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

2. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 23/2016 Μειέηεο πεξί πξνκήζεηαο εηδψλ ηξνθίκσλ, ηνπ Σκ. 

Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθ/θσλ Τπεξεζηψλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν : «Απνθεληξσκέλεο 

πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο, δηνηθεηηθέο δαπάλεο θαη παξνρή ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ 

2015-2016 – Κ.. Λέζβνπ» – ππνέξγν 3: «Δίδε ηξνθίκσλ», κε θσδηθφ ΟΠ 5000170, ζχκθσλα κε ηελ 

πξφζθιεζε Γ23/νηθ. 49681/3647/5-11-2015. 

 

3. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλσηέξσ πξνκήζεηα, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. πξση.: ΓΑ ΣΔΒΑ ΔΗΔΑΓ/ΔΞ/27/16-01-2017 απφθαζε ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο – Μνλάδα Β΄ ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Τπφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – Σακείν 

Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 

Τιηθήο πλδξνκήο (ΔΠ ΔΒΤ). 

 

6 1ζη
ο
 177 Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο 

ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο 

πιηθήο ζπλδξνκήο ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε 

ηίηιν: «Απνθεληξσκέλεο 

πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ θαη 

βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο, 

δηνηθεηηθέο δαπάλεο θαη 

παξνρή ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ 

2015-2016» - Κ.. Λέζβνπ» - 

Τπνέξγν 4: «Δίδε βαζηθήο 

πιηθήο ζπλδξνκήο». 

[Οκφθσλα] 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα δχν επξψ θαη 

δεθαηεζζάξσλ ιεπηψλ (150.362,14 επξψ) ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15.6473.0006 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

2. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 24/2016 Μειέηεο πξνκήζεηαο εηδψλ βαζηθήο πιηθήο 

ζπλδξνκήο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Απνθεληξσκέλεο πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ θαη βαζηθήο 

πιηθήο ζπλδξνκήο, δηνηθεηηθέο δαπάλεο θαη παξνρή ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ 2015-2016 - Κ.. Λέζβνπ» - Τπνέξγν 

4: «Δίδε βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο» (Κσδηθφο ΟΠ 5000170), ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1039/20-5-2016 

Απφθαζε Έληαμήο ηεο. 

 

3. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ 

πξνκήζεηα, ε νπνία εγθξίζεθε κε ην αξηζκ. πξση.: ΓΑ ΣΔΒΑ ΔΗΔΑΓ/ΔΞ/28/16-01-2017 έγγξαθν ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο – Μνλάδα Β΄ ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Τπφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – Σακείν 

Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 
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 Τιηθήο πλδξνκήο (ΔΠ ΔΒΤ). 

 

 

7 1δ
ο
  178 Έγθξηζε δαπαλψλ θαη 

δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6265.0002 νηθ. έηνπο 

2017, γηα ηελ πιεξσκή ηεο ππεξεζίαο «πληήξεζε θη επηζθεπή θιηκαηηζηηθψλ» 

ρεη. ε αξηζκ. 270/2017 ΑΑΤ. 

 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 23.400,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 70.6162.0001 νηθ. έηνπο 

2017, γηα ηελ πιεξσκή ηεο εξγαζίαο Ηαηξηθνχ ειέγρνπ αδέζπνησλ δψσλ Γήκνπ Λέζβνπ. 

ρεη. ε αξηζκ. 271/2017 ΑΑΤ. 

 

8 1ε
ο
 179 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.7312.0009 νηθ. έηνπο 2017 

γηα ηηο «Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ πιαθνζθεπνχο νρεηνχ ζηελ Γ.Κ. Αγηάζνπ Γ.Δ. Αγηάζνπ».» 

ρεη. ε αξηζκ. 251/2017 ΑΑΤ. 

 
 

 

Μπηηιήλε 07 Μαξηίνπ 2017 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΚΧΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Καηζαρός Κωλ/λος, Πρόεδρος 
2.-  Ακποσιός Ιωάλλες, ηαθηηθό κέιος 
3.- Αρκελάθας Εκκαλοσήι, ηαθηηθό κέιος 
4.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηηος, ηαθηηθό κέιος 
5.- Καραζάββας Νηθόιαος, ηαθηηθό κέιος 
6.- Καηζαβέιιες Παλαγηώηες, ηαθηηθό κέιος 
7.- Κοσκαράς Αληώληος, ηαθηηθό κέιος 
8.- Σηεργίοσ Θεόδωρος ηαθηηθό κέιος 
9.- Κσραηδής – Χρσζοζηόκοσ Εσζηράηηος, αλαπιερωκαηηθό κέιος ζε αληηθαηάζηαζε ηοσ ηαθηηθού κέιοσς Ι. Ξαλζούιε 


