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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 26/8-5-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘ

Μ. 

ΑΠΟ

Φ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 1 427 Έγθξηζε Α΄ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ, γηα ηηο 

αλάγθεο α) ησλ Παηδηθψλ & 

Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, β) 

Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ 

ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ, ηνπ 

Ηδξχκαηνο «ΕΑΥΑΡΔΗΟ» 

Πξφηππνο Μνλάδα Ζιηθησκέλσλ 

«ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» θαη 

γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ & ηνπ ΝΠΓΓ έηνπο 

2017». 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ην Α΄ Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ, γηα ηηο αλάγθεο α) ησλ Παηδηθψλ & Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, β) Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ, ηνπ Ηδξχκαηνο «ΕΑΥΑΡΔΗΟ» 

Πξφηππνο Μνλάδα Ζιηθησκέλσλ «ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» θαη γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ & ηνπ ΝΠΓΓ έηνπο 2017»,  πξνυπ/κνχ δαπάλεο 404.911,50 € (ρσξίο ΦΠΑ), ήηνη 

443.900,24 € (κε ΦΠΑ 9 & 17%), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνκεζεηψλ 

ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

Β) Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή 6 εηαηξεηψλ, ήηνη ησλ «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ , 

ΚΡΤΣΑΛΛΖ , ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», «Βαζίιεηνο αιάλεο & ΗΑ Ο.Δ», «Η ακηψηεο Μ. ακηψηνπ ΟΔ», 

«Κηληάθαο Παλαγηψηεο», «Σζαθχξεο Αληψληνο» θαη «Φξνπηεκπνξηθή Μπηηιήλεο ΑΔ», θαζψο νη πξνζθνξέο 

ηνπο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηελ αξηζκ. 1/2017 Μειέηε θαη ηελ αξηζκ. πξση. 11530/2017 

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

2 Προ 2 428 Μείσζε ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ ζε απνζήθεο θαη γεσξγηθά 

θηίξηα εθηφο νηθηζκνχ θαη ζε 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο άλσ ησλ 

1000,00 ηκ.. 

 

[Οκφθσλα]  

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 656/2013 απφθαζήο ηνπ θαη ηε κείσζε ηειψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ζε απνζήθεο θαη γεσξγηθά θηίξηα εθηφο νηθηζκνχ θαη ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο 

άλσ ησλ 1000,00 ηκ, ζχκθσλα κε ηα θάησζη : 

Α) 1. Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (αγξνηηθέο απνζήθεο , πνηκληνζηάζηα  θαη ινηπά αγξνηηθά θηίξηα ) πνπ 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε έσο 800 κέηξα απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε απφζηαζε άλσ ησλ 300 κέηξσλ κέηξσλ 

έσο 800 κέηξα απφ Δζληθή ή Δπαξρηαθή νδφ λα δηακνξθσζεί ν ζπληειεζηήο ζε 75% επί ησλ εθάζηνηε 

δηακνξθνχκελσλ ηειψλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ Γήκν καο (δειαδή κείσζε θαηά 25%). 
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2. Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (αγξνηηθέο απνζήθεο, πνηκληνζηάζηα  θαη ινηπά αγξνηηθά θηίξηα) πνπ βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε απφ 801 έσο 1500 κέηξα απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε απφζηαζε απφ 801 έσο 1500 κέηξα απφ 

Δζληθή ή Δπαξρηαθή νδφ λα δηακνξθσζεί ν ζπληειεζηήο ζε 50% επί ησλ εθάζηνηε δηακνξθνχκελσλ ηειψλ πνπ 

ηζρχνπλ ζηνλ Γήκν (δειαδή κείσζε θαηά 50%). 

3. Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (αγξνηηθέο απνζήθεο, πνηκληνζηάζηα θαη ινηπά αγξνηηθά θηίξηα) πνπ βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε άλσ ησλ 1500 κέηξσλ απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε απφζηαζε άλσ ησλ 1500 κέηξσλ ζε απφζηαζε 

απφ Δζληθή ή Δπαξρηαθή νδφ λα δηακνξθσζεί ν ζπληειεζηήο ζε 10% επί ησλ εθάζηνηε δηακνξθνχκελσλ ηειψλ 

πνπ ηζρχνπλ ζηνλ Γήκν (δειαδή κείσζε θαηά 90%). 

εκεηψλεηαη δε, φηη γηα λα ηζρχνπλ νη παξαπάλσ κεηψζεηο ζηα αλσηέξσ αθίλεηα ζα πξέπεη λα είλαη 

ραξαθηεξηζκέλα σο γεσξγηθά ή θηελνηξνθηθά ζηελ βεβαίσζε δεισζείζαο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο  Δ-9 ηνπ 

ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο.   

Οη απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη  απφ πξφζθαην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

ππνγεγξακκέλν απφ πνιηηηθφ κεραληθφ. 

Β) Γηα ζηεγαζκέλνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηελ κείσζε ηνπ εκβαδνχ άλσ ησλ ρηιίσλ (1000) θαη κέρξη ησλ έμη 

ρηιηάδσλ (6000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαηά 25% θαη γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο 

ρψξνπο θαηά 50%. 

3 Προ 3 429 Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε 

πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα]  

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη δηαζέηεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ – 

Δμφδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη: 
 

Α/

Α 

ΚΑ 

πξνυπνινγηζ

κνχ 

Πνζφ  Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1 00.6117.0017 3.500,00 562 ΑΜΟΗΒΖ ΛΟΓΗΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ 

ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟ 

ΚΛΔΗΗΜΟ ΣΖ ΓΔΠΣΑΜ 

2 00.6117.0018 4.640,00 563 ΑΜΟΗΒΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΔΠΣΑΜ 

ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

3 00.6117.0027 1.800,00 564 ΑΜΟΗΒΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΤ 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ (ΥΔΣ. 205/2017 ΑΓ) 

4 Προ 4 430 Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε 

πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη δηαζέηεη ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ – 

Δμφδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη: 
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Α/Α ΚΑ 

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ  Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1 30.7323.0015 490.000,00 565 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ 

ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ (Γ.Δ. ΚΑΛΛΟΝΖ, ΔΡΔΟΤ ΑΝΣΗΖ, 

ΠΔΣΡΑ, ΜΖΘΤΜΝΑ) 

2 30.7323.0017 490.000,00 566 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ 

ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

3 30.7323.0016 490.000,00 567 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ 

ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ ΔΚΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΜΤΣΗΛΖΝΖ (Γ.Δ. 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ, ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ, ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ, 

ΑΓΗΑΟΤ, ΓΔΡΑ, Λ. ΘΔΡΜΖ, ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ, 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ) 

4 30.7323.0006 7.680,87 569 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ 

ΓΡΟΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΠΛΖΝ ΣΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΜΔ 

ΑΦΑΛΣΗΚΟ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

5 30.7335.0002 9.535,71 570 ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΑΤΛΔΗΟΤ ΥΧΡΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΛΗΒΟΡΗΟΤ 

5 Προ 5 431 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο 335.000,00 € ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α 00.6123 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, γηα ηελ πιεξσκή   

εμφδσλ θίλεζεο Πξνέδξσλ Σνπηθψλ 

πκβνπιίσλ έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 335.000,00 Δπξψ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6123, νηθ. έηνπο 2017, γηα 

ηελ πιεξσκή εμφδσλ θίλεζεο Πξνέδξσλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

ρεη. ε 102/16-1-2017 ΑΑΤΜΗ. 

6 Προ 6 432 Αλάθιεζε Απφθαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 343/2017 ΑΑΤ κε ηίηιν <Έθηαθηα αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

Γήκνπ Λέζβνπ> πνζνχ 20.000,00 επξψ (ΚΑ 10.6671.0003) πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηελ αξ. 249/2017 Α.Ο.Δ. 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 346/2017 ΑΑΤ κε ηίηιν < Έθηαθηα αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

Γήκνπ Λέζβνπ > πνζνχ 20.000,00 επξψ (ΚΑ20.6671.0003) πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηελ αξ. 249/2017 Α.Ο.Δ. 

3.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 349/2017 ΑΑΤ κε ηίηιν < Έθηαθηα αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

Γήκνπ Λέζβνπ > πνζνχ 60.000,00 επξψ (ΚΑ 30.6671.0003) πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηελ αξ. 249/2017 Α.Ο.Δ. 

4.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 352/2017 ΑΑΤ κε ηίηιν <Έθηαθηα αληαιιαθηηθά Μεραλεκάησλ έξγσλ 

Γήκνπ Λέζβνπ> πνζνχ 20.000,00 επξψ (ΚΑ 30.6672.0004) πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηελ αξ. 249/2017 Α.Ο.Δ. 



 4 

7 Προ 7 433 Έγθξηζε πκςεθηζηηθψλ 

Απφθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο θάησζη ζπκςεθηζηηθέο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017 : 

Α/Α  Κ.Α  

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ ζε 

EURO 

Α.Α.Τ Σίηινο 

1 10.6011 10.000,00 ΤΜ1 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΡ. 210/2017 ΑΓ ΓΗΑ 

ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ 

2 35.6211 123.303,21 ΤΜΑΑΤ3 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΡ. 208/2017 ΑΓ ΓΗΑ 

ΑΝΣΗΣΗΜΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ 

ΡΔΤΜΑΣΟ ΟΓΧΝ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 

8 Προ 8α 434 33
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 33
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 

2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

4142.0014 Κξάηεζε 0,02% ππέξ ΔΖΓΖ πνζνχ 1.000,00 επξψ 

Σν  παξαπάλσ πνζφ ησλ 1.000,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

00.8242.0015 Κξάηεζε 0,02% ππέξ ΔΖΓΖ  πνζνχ 1.000,00 επξψ. 

9 Προ 8β 435 34
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 34
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 

2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ 00.6074 Γαπάλεο δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πνπ απνδίδνληαη ζην ΑΔΠ (άξζξν 13Ν 

2597/97) πνζνχ 4.000,00 επξψ 

00.6117.0003 Ακνηβέο νξθσηψλ ινγηζηψλ πνζνχ 2.000,00 επξψ 

00.6117.0008 πκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνζνχ 7.200,00 επξψ 

10.6265.0004 Δπηζθεπή ξαδηνηειενπηηθψλ πνκπνδεθηψλ ζεηξήλσλ θιπ πνζνχ 4.000,00 επξψ 

10.6265.0005 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Γήκνπ 
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Λέζβνπ πνζνχ 10.000,00 επξψ 

10.6277.0003 Γαπάλεο θνηλνρξήζησλ δηακεξηζκάησλ ππξ. Σξηθνχπε Αζήλα πνζνχ 3.000,00 επξψ  

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 30.200,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

00.6223 Κηλεηή ηειεθσλία πνζνχ 4.800,00 επξψ 

00.6739.0004 πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή εηαηξεία Γίθηπν Αεηθφξσλ Νήζσλ 

ηνπ Αηγαίνπ ΓΑΦΝΖ πνζνχ 3.000,00 επξψ 

10.6278.0001 Δξγαζία ππεξεζηψλ αζθάιεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα (security)Γεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη 

ινηπψλ Γεκ. Κηεξίσλ πνζνχ 5.000,00 επξψ  

10.7133.0008 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο Ήρνπ –ΣV VIDEO θιπ  πνζνχ 17.400,00 επξψ. 
10 Προ 8δ 436 35

ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 35
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 

2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ :  

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ : 

30.7112.0001 Απεπζείαο αγνξά ισξίδσλ εδαθηθψλ ηκεκάησλ ζην Πισκάξη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ απφ 

ην Κέληξν Τγείαο Πισκαξίνπ πξνο ηνλ Πξνθήηε Ζιία πνζνχ 400,00 επξψ. 

30.7333.0021 Άξζε επηθηλδπλφηεηαο νδψλ ζηελ ΓΔ Πέηξαο ζηε ζέζε Απιάθη ζηελ νδφ απφ  θνπηάξν πξνο 

Σζηρξάληα πνζνχ 23.000,00 επξψ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 23.400,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ :   

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ : 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ : 

30.7135.0004 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνχ αθξπιηθνχ ηάπεηα ζηα γήπεδα ηέληο Νεάπνιεο  πνζνχ 

23.400,00 επξψ. 

11 Προ 8γ 437 36
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 36
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 

2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  : 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ : 

25.7312.0002 Άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ πξνζηαζίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

Καιινλήο Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 17.000,00 επξψ 

30.7323.0007 Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο Γεκνηηθψλ δξφκσλ Γήκνπ Λέζβνπ ΓΔ Μπηηιήλεο κε αζθαιηηθφ 

(ζπλερηδφκελν ) πνζνχ 18.000,00 επξψ 

30.7324.0002 Απνθαηάζηαζε θζνξψλ πεδνδξνκίσλ πφιεο Μπηηιήλεο πνζνχ 55.000,00 επξψ 

30.7333.0017 Αλαθαηαζθεπή πιαθφζηξσηνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεγήο πνζνχ 1.800,00 επξψ 

30.7335.0001 Ζιεθηξνθσηηζκφο  δεκνηηθνχ πάξθνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ Μφξηαο  πνζνχ 17.000,00 επξψ 

30.7412.0015 Μειέηε ζρέδην βησζηκφηεηαο αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο Μπηηιήλεο Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 
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34.000,00 επξψ  

30.7413.0001 Φπηνηερληθή κειέηε αλάπιαζεο θεληξηθήο πιαηείαο Γήκνπ Πισκαξίνπ πνζνχ 4.059,00 επξψ 

30.7413.0002 Φπηνηερληθή κειέηε αλάπιαζεο πάξθνπ Πισκαξίνπ πνζνχ 3.141,00 επξψ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 150.000,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ. 

12 Προ 9  438 Απνδνρή δσξεάο πνπ αθνξά ζην 

έξγν «Γηακφξθσζε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ ζην Πισκάξη».. 

[Οκφθσλα] 

Απνδέρεηαη ηε δσξεά ηεο θαο Βνπιά Ηάζκεο, ζην Γήκν Λέζβνπ, ε νπνία αθνξά ζην έξγν «Γηακφξθσζε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζην Πισκάξη», ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 722(2016)/.Α./Α.Φ. Λέζβνπ, κε δηθά ηεο 

έμνδα θαη επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε σο άλσ δηακφξθσζε ζα γίλεη ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε γιαζηξψλ. 

13 Προ 10 439 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο 14.100,00 ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 35.6279.0006 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

γηα «ΔΡΓΑΗΑ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ 

ΤΦΖΛΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ)». 

 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη ηελ παξαθάησ πίζησζε ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ-

Δμφδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. Έηνπο 2017 :  

1.- Πνζνχ : 14.100,00 επξψ 

ΚΑΔ: 35.6279.0006/2017 «Δξγαζία θιαδέκαηνο πςειψλ δέληξσλ Γήκνπ Λέζβνπ (ζπλερηδφκελν)». 

ρεηηθή ε 561/5-5-2017 ΑΑΤ. 

14 Προ 11 440 Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ πιεξψζεθαλ 

απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2017 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: ΜΔΟΣΟΠΟΤ, ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΡΜΖ, ΝΔΧΝ ΚΤΓΧΝΗΧΝ, ΚΧΜΖ, ΠΑΜΦΗΛΧΝ, 

ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ. 

15 Προ 12 441 Οξηζκφο δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα 

θνηλνπνίεζε Απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Μπηηιήλεο ζηνλ θ. Δηζαγγειέα 

Πξσηνδηθψλ Μπηηιήλεο. 

[Οκφθσλα] 
Οξίδεη ηνλ δηθαζηηθφ επηκειεηή θν Ησάλλε Γηαινχξε λα πξνβεί ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 132/04-05-2017 

Απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηνλ θ. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Μπηηιήλεο. 

 

16 Προ 13 442 Οξηζκφο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ζε 

ππφζεζε ηνπ Γήκνπ. 

[Οκφθσλα] 
Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζκ. 282/2017 απφθαζή ηεο θαη νξίδεη ην δηθεγφξν  θ. Πξνθφπην Σδηκή γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. θαη. 12/2012 πξνζθπγήο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Μαξηφια θαηά ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο 

θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 10.5.2017 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

17 Προ 14 443 Οξηζκφο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ζε 

ππφζεζε ηνπ Γήκνπ. 

[Οκφθσλα] 
Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζκ. 318/2017 απφθαζή ηεο θαη νξίδεη ην δηθεγφξν θ. Γεκήηξην Ενπκπίιε λα γλσκνδνηήζεη 

γηα ην εάλ πξέπεη λα αζθεζεί αλαίξεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 10/2017 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο 

(Δηδηθέο δηαηάμεηο Μηθξνδηαθνξψλ) θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΛΛΖ ΓΟΤΚΑ ΟΔ» θαη ζε 
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πεξίπησζε ζεηηθήο γλσκνδνηήζεσο λα πξνβεί ζηελ άζθεζε απηήο. 

18 1α
ο 

444 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε 

Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ σο δηαηάθηεο ηνπ ΠΓ 80/2016 ππνβάιεη ζηνλ Πξντζηάκελν 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεθκεξησκέλν αίηεκα, γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 

βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη : 

1.- Πνζνχ: 2.000,00 επξψ 

ΚΑ: 10.6615.0003/2017  

«Αμία θσηνηχπηζεο εληχπσλ, ζρεδίσλ θιπ. 

Υξεκαηνδφηεζε : ΣΑΚΣΗΚΑ 

19 1β
ο 

445 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε 

Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκφθσλα] 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ σο δηαηάθηεο ηνπ ΠΓ 80/2016 ππνβάιεη ζηνλ Πξντζηάκελν 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεθκεξησκέλν αίηεκα, γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 

βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη : 

1.- Πνζνχ: 74.354,00 επξψ 

ΚΑ:30.7331.0010 «Δπηζθεπή ηνπ δηαηεξεηένπ Παξζελαγσγείνπ Πηεξνχληαο» 

Υξεκαηνδφηεζε : ΑΣΑ 

20 2
ο 

446 Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ πιεξψζεθαλ 

απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 
 

[Οκφθσλα] 
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2017 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: ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟΤ. 

21 3
ο 

447 Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

‘Δηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο’. 

[Οκφθσλα] 
Α) Δγθξίλεη ην απφ 27-4-2017 πξαθηηθφ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ‘Δηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο’ ζπλνιηθήο δαπάλεο 150.362,14 

επξψ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαη εγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ πξαθηηθφ, ήηνη :  

α) Με ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ ησλ θαησηέξσ δηαγσληδνκέλσλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην σο άλσ Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ : 

1) TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE 

2) ΑΒΑΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΖ 

3) Γ. ΠΑΠΑΜΗΥΑΖΛ & ΗΑ ΔΔ «ΝΔΗΛΟ» 

 

β) Με ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν θαησηέξσ δηαγσληδφκελνο, θαζψο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην σο άλσ Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ : 

1) ΕΟΤΜΠΟΤΛΑΚΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (γηα ηελ νκάδα Β). 

 

Β) Μαηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, φζνλ αθνξά ηηο νκάδεο Α, Γ, Γ, Δ, γηα ηηο νπνίεο 
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απνξξίθζεθαλ νη φιεο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν δηαγσληζκφο γηα ηηο νκάδεο απηέο 

απέβε άγνλνο. 

22 4
ο 

448 Καζνξηζκφο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

παξαιαβή αθηλήηνπ ζηέγαζεο ηνπ 

5νπ Νεπηαγσγείνπ Μπηηιήλεο. 

 

[Οκφθσλα] 
Καζνξίδεη πξνζεζκία έσο 20/8/2017 πξνθεηκέλνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ζηέγαζεο ηνπ 5νπ Νεπηαγσγείνπ 

Μπηηιήλεο θαη εθκηζζσηήο δπλάκεη ηνπ αξ. πξση. 16507/31-3-2017 πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο, Αλαζηάζηνο 

θνπιάδαο λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο – δηαξξπζκίζεηο, πνπ 

ζέηεη ην απφ 5-6-2015 Πξαθηηθφ Καηαιιειφηεηαο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

23 5
ο 

449 Καηάξηηζε φξσλ γηα ηε δηελέξγεηα 

θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη 

κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο 

αθηλήηνπ κε ζθνπφ ηε ζηέγαζε ηνπ 

1νπ Νεπηαγσγείνπ Μπηηιήλεο. 

[Οκφθσλα] 

Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο αθηλήηνπ 

γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 1νπ Νεπηαγσγείνπ Μπηηιήλεο. 

24 6
ο 

450 Καηάξηηζε φξσλ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

αζηηθνχ αθηλήηνπ ζηελ Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα Αγηάζνπ 

(ΚΑΦΔΝΣΑΡΗΑ). 

[Οκφθσλα] 

Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ κε δεκφζην θαλεξφ πξνθνξηθφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΚΑΦΔΝΣΑΡΗΑ ΑΓΗΑΟΤ. 

25 7
ο 

451 Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ησλ 

φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηάζεζε 

πηζηψζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν ««Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη 

θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ α) 

«ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» β) 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ- 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ γ) «ΕΑΥΑΡΔΗΟ» 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ «ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ» ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ζηνπο Κ.Α. ηνπ πξνππ/κνχ νηθ. έηνπο 2017, φπσο αλαιπηηθά 

εκθαλίδνληαη παξαθάησ:  

Α/Α ΑΑΤ/ΖΜΔΡΟΜ

ΖΝΗΑ 

Κ.Α. ΣΗΣΛΟ ΠΟΟ 

1. 549/27-4-2017 10.6631 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ 

πιηθνχ 

14.040,00 

2. 551/27-4-2017 15.6631 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ 

πιηθνχ 

982,80 

                                                                           ΤΝΟΛΟ : 15.022,80 ΔΤΡΧ 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

3.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ 

πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ : α) «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ &  ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» β) 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ- ΣΟΤΡΗΜΟΤ γ) «ΕΑΥΑΡΔΗΟ» ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ 

«ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πξνυπνινγηζκνχ 62.297,53 επξψ κε ΦΠΑ. 
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4.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ηελ νπνία ζπλέηαμε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

26 6
ο
  452-

458 
Οξηζκφο : 

 α) δηθεγφξσλ –γλσκνδνηήζεηο, 

γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

 β) δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ. 

[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. 

27 Προ 15 459 Έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ αλνηρηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

θνπή ζάκλσλ πςειψλ ρφξησλ θιπ 

ρψξσλ πξαζίλνπ Βνξεηνδπηηθήο 

Λέζβνπ. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 40/2017 κειέηε κε ηα παξαξηήκαηα ηεο, κε ηίηιν «Κνπή ζάκλσλ πςειψλ ρφξησλ θιπ 

ρψξσλ πξαζίλνπ Βνξεηνδπηηθήο Λέζβνπ» ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 επξψ κε ΦΠΑ 17%. 

 

2.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ηελ νπνία ζπλέηαμε ε Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

28 Προ 16 460 Έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ αλνηρηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

θνπή ζάκλσλ πςειψλ ρφξησλ θιπ 

ρψξσλ πξαζίλνπ Ννηηναλαηνιηθήο 

Λέζβνπ. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 41/2017 κειέηε κε ηα παξαξηήκαηα ηεο, κε ηίηιν «Κνπή ζάκλσλ πςειψλ ρφξησλ θιπ 

ρψξσλ πξαζίλνπ Ννηηναλαηνιηθήο Λέζβνπ» ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 επξψ κε ΦΠΑ 17%. 

 

2.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ηελ νπνία ζπλέηαμε ε Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

 

Μπηηιήλε 9 Μαΐνπ 2017 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤΠΖ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Τζοσπής Παναγιώηης, Πρόεδρος 
2.- Ιωζηθέλλη Αθηνά, ηακηικό μέλος 
3.- Καηζαβέλλης Παναγιώηης, ηακηικό μέλος 
4.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, ηακηικό μέλος 
5.- Σηεργίοσ Θεόδωρος ηακηικό μέλος 
6.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος. 
7.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος. 


