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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 33/21-6-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 1α 651 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα 

έθδνζε Απφθαζεο 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 

βάξνο Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 
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: 23.000,00 επξψ 

ΚΑ: 30.6117.0004/2017  

«πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, ζηα πιαίζηα θαηάξηηζεο θαη πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο». 

Υξεκαηνδφηεζε : ΑΣΑ 

2 Προ 1β 652 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: 58.902,84 επξψ κε ην ΦΠΑ  17% 

ΚΑ: 20.7325.0001/2017  

«Ζιεθηξνθσηηζκφο αγνξάο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Παλαγηνχδαο». 

Υξεκαηνδφηεζε : ΑΣΑ 

3 Προ 1γ 653 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: 1.000,00 επξψ  

ΚΑ: 20.6632.0001/2017  

«Πξνκήζεηα ρφξηνπ γηα ηξνθή αιφγνπ». 

Υξεκαηνδφηεζε : ΣΑΚΣΗΚΑ 

4 Προ 1δ 654 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα [Οκφθσλα] 
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έθδνζε Απφθαζεο 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 

βάξνο Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

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: 50.000,00 επξψ  

ΚΑ: 30.7331.0016/2017  

«Δπηζθεπή Γεκνηηθνχ θηεξίνπ Σ.Κ. Βαηνχζαο (Αγξνηηθφ Ηαηξείν)». 

Υξεκαηνδφηεζε : ΑΣΑ 

5 Προ 1ε 655 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: 6.000,00 επξψ  

ΚΑ: 00.6331.0001/2017  

«Τπεξεζίεο θαη παξάβνια ΚΣΔΟ». 

Υξεκαηνδφηεζε : Σαθηηθά Έζνδα 

6 Προ 1δ 656 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα 

έθδνζε Απφθαζεο 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 

βάξνο Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 
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: 105.000,00 επξψ  

ΚΑ: 15.7122.0001/2017  

«Αγνξά ηνπ αξρνληηθνχ «Καηζάλε». 

Υξεκαηνδφηεζε : ΣΑΚΣΗΚΑ 

7 Προ 1ε 657 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: 210.000,00 επξψ κε ην ΦΠΑ 17% 

ΚΑ: 20.7325.0002/2017  

«Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ παξαιίαο Νπθίδαο κε απηφλνκα ειηαθά θσηηζηηθά παξαδνζηαθνχ ηχπνπ». 

Υξεκαηνδφηεζε : ΑΣΑ 

8 Προ 2 658 Απεζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ : «πληήξεζε – 

Δπηζθεπή Γεκνηηθψλ 

Κηηξίσλ ΝΑ Σκήκαηνο 

Λέζβνπ πιελ ΓΔ Μπηηιήλεο 

(Γεκνηηθφ Καθελείν 

Μεγαινρσξίνπ)». 

[Οκφθσλα]  

Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «πληήξεζε – Δπηζθεπή Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ ΝΑ Σκήκαηνο Λέζβνπ πιελ ΓΔ 

Μπηηιήλεο (Γεκνηηθφ Καθελείν Μεγαινρσξίνπ)», ζχκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή, θαη ηηο πξνζθνξέο 

πνπ ππνβιήζεθαλ, ζηελ «ΚΟΤΣΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ» Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο εκπεηξνηέρλεο εξγνιάβνο Γ.Δ. 

(Αηνκηθή Δπηρείξεζε), πνπ πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη ΠΓ 171/87 θαη ζα παξαδνζεί πιήξσο πεξαησκέλν εληφο ελφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Οη θάζε είδνο εηζθνξέο θαη ηέιε βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 



 3 

9 Προ 3 659 Έγθξηζε πξαθηηθψλ 

θαλεξήο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο θαη εμέηαζε 

ελζηάζεσλ γηα ηελ 

παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξσλ 

επί ηνπ αηγηαινχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ γηα ην έηνο 2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ππ’αξηζκ. 1411/15-06-2017 Απφθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά δηελέξγεηαο 

δεθανθηψ (18) εθ ησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ (34), πιεηνδνηηθψλ δεκνπξαζηψλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο 

ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ παξαιίαο πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ 

ζηηο 12-13-14/06/2017, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκθσλεηηθψλ κίζζσζεο ησλ ηκεκάησλ γηα 

ηα νπνία αλαδείρζεθε ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο θαη δελ είραλ ππνβιεζεί ελζηάζεηο, βάζεη ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο εηζήγεζεο 

ηκήκαηνο εζφδσλ , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-

2010). 

Β) Απνξξίπηεη ηελ αξηζκ. πξση. 32866/12-6-2017 έλζηαζε ηεο θαο Ραράλε Καιιηφπεο ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 

33693/14-06-2017 εγγξ. ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Πιεηνδνηηθψλ – Φαλεξψλ θαη Πξνθνξηθψλ Γεκνπξαζηψλ θαη ηελ 

ππ’ αξηζκ. πξση. 33018/12-06-2017 έλζηαζε ηνπ Δγγιέδνπ Θενθάλε ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηνπ απφ 12-06-2017 πξαθηηθνχ 

ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο. 

Γ) 1) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<Ξέξεο Δπξεηαθήο>>   ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Παιαηνθήπνπ 

, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γέξαο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη 

νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, θαηαθπξψλεη απηή ζηελ θ.  Θενδψξνπ Υξπζνχια ηνπ Πξνθνπίνπ  ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ πνζνχ ησλ 2.961,00 επξψ. 

2) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<Σακπαθαξηά>>   ηεο Σνπηθήο  Κνηλφηεηαο Πεξάκαηνο, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γέξαο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη εκβαδνχ 200 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη 

νκπξειψλ-μαπιψζηξεο , θαηαθπξψλεη απηή ζηελ θ.  ΓΡΔΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ Αζαλαζίνπ  ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ πνζνχ ησλ 1.249,00 επξψ.  

3) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<Μπάθεξνο>>   ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΛΟΤΣΡΧΝ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη εκβαδνχ 365 η.κ. γηα 

ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

4) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο εκβαδνχ 15 η.κ. ζηε ΚΑΛΑ ΛΟΤΣΡΧΝ,  ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΟΤΣΡΧΝ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο ,γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ.  

Κνινπκαξγέην Μαξίλν ηνπ Γεσξγίνπ  ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 461,00 επξψ. 

5) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο  ζηε ζέζε <<Υαξακίδα>>  (1ε Καληίλα) δψλε ¨Α¨  ,  ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΟΤΣΡΧΝ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο, εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη 

εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

6) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<Υαξακίδα>>  (2ε Καληίλα) δψλε Β΄,ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΟΤΣΡΧΝ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη 
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εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ.  Μαπξάπηδν Γεψξγην ηνπ 

Παλαγηψηε  ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 4.386,00 επξψ. 

7) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο   ζηελ παξαιία <<Νεζέιη>> Υαξακίδαο, ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΟΤΣΡΧΝ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη 

εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο θαη θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ. ΜΠΟΤΛΔΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ηνπ Νηθνιάνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 2.970,00 επξψ. 

8) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2016 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο παξαιίαο  ζηνλ νηθηζκφ <<Νεζέιηα>>  ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΜΦΗΛΧΝ  ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη 

εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο,  ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

9) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο  ζηελ πεξηνρή αεξνδξνκίνπ Μπηηιήλεο <<Αεξνδξφκην 1>>, ΣΖ 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε 

θαληίλαο θαη εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ. ΚΑΛΑΗΣΕΗΓΖ 

ΣΑΜΑΣΗΟ ηνπ Νηθνιάνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ  4.385,00 επξψ. 

10) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο  ζηελ πεξηνρή αεξνδξνκίνπ Μπηηιήλεο <<Αεξνδξφκην 2>>, ΣΖ 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε 

θαληίλαο θαη εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ. ΚΑΠΔΛΖ  

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Γεσξγίνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ  ησλ 4.385,00  επξψ. 

11) Δγθξίλεη ην απφ 12-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηελ παξαιία Παλαγηνχδαο ζέζε «ΦΟΗΝΗΚΟΓΑΟ», ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ,  ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο,  

ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

12) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΓΑΒΑΘΑ>> Άληηζζαο , ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ Άληηζζαο  ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , εκβαδνχ 100 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε  ζαιάζζησλ 

κέζσλ αλαςπρήο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

13) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε θάια Δξεζνχ  , ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΟΤ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , εκβαδνχ 100 η.κ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, θαηαθπξψλεη 

απηή ζηνλ θ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ Ησάλλε ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 1.361,00 επξψ. 

14) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο εκβαδνχ 15 η.κ.  ζηε θάια Δξεζνχ (1ε Καληίλα) , ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, θαηαθπξψλεη απηή 

ζηνλ θ. ΜΑΝΟΤΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ηνπ Αζαλαζίνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 885,00 επξψ. 

15) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
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παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο εκβαδνχ 15 η.κ.  ζηε θάια Δξεζνχ (2ε Καληίλα) , ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, θαηαθπξψλεη απηή 

ζηνλ θ. ΥΑΒΑΡΑΝΖ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ Κσλ/λνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 885,00 επξψ. 

16) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο εκβαδνχ 15 η.κ.  ζηε θάια Δξεζνχ (3ε Καληίλα) , ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, θαηαθπξψλεη απηή 

ζηελ θ. ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ Αλησλίνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 885,00  επξψ. 

17) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε θάια Δξεζνχ ΕΧΝΖ Β΄ , ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΔΡΔΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , εκβαδνχ 450 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, 

θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Ησάλλε ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 

3.151,00      επξψ. 

18) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε θάια Δξεζνχ-Αθεληέιη , ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΔΡΔΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , εκβαδνχ 300 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, 

θαηαθπξψλεη απηή ζηελ εηαηξεία «ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ NEILSON 

HELLAS AE»                          ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 2.200,00  επξψ. 

19) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε θάια Δξεζνχ-Αθεληέιη , ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΔΡΔΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , εκβαδνχ 495 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, 

θαηαθπξψλεη απηή ζηελ εηαηξεία «ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ NEILSON 

HELLAS AE»                                                   ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ  3.600,00 επξψ. 

20) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο εκβαδνχ 15 η.κ. ζηε ζέζε <<ΠΟΓΑΡΑ>> Μεζνηφπνπ , ΣΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΟΣΟΠΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε 

θαληίλαο, θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ. ΒΑΜΒΟΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ σθξάηε ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 

449,00  επξψ. 

21) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο εκβαδνχ 15 η.κ. ζηε ζέζε <<ΥΡΟΤΟ>> Μεζνηφπνπ (1ε Καληίλα), ΣΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΟΣΟΠΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ –  

22) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο εκβαδνχ 15 η.κ. ζηε ζέζε <<ΥΡΟΤΟ>> Μεζνηφπνπ (2ε Καληίλα), ΣΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΟΣΟΠΟΤ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , γηα ηνπνζέηεζε 

θαληίλαο,, θαηαθπξψλεη απηή ζηελ θ. ΒΛΧΣΗΓΔΛΛΖ ΣΑΤΡΗΣΑ ηνπ Ησάλλε   ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ  

ησλ 449,00 επξψ. 

23) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΛΑΜΠΡΗΝΖ>> ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΗΓΡΗΟΤ, 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , εκβαδνχ 50 η.κ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο , ζην νπνίν ε 
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δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

24) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΛΗΜΔΝΑ>> ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΗΓΡΗΟΤ, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , εκβαδνχ 100 η.κ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο , ζην νπνίν ε 

δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

25) Δγθξίλεη ην απφ 13-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΠΑΡΑΛΗΑ ΗΓΡΗΟΤ>>  ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ  ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΗΓΡΗΟΤ , ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ - Αληίζζεο , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη εκβαδνχ 308 η.κ. 

γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

26) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο παξαιίαο  εκβαδνχ 260 η.κ. ζηε ζέζε <<  ΕΧΝΖ Γ΄ >> ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΖ  ,ηεο Σνπηθήο θνηλφηεηαο Κεξακίνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιινλήο γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-

μαπιψζηξεο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

27) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΜΔΝΣΟΤΗ>> ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ , ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ΚΑΛΛΟΝΖ , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο ,  ζην νπνίν ε 

δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

28) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ>> ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ , ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ΚΑΛΛΟΝΖ , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο ,  ζην νπνίν ε 

δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

29) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο παξαιίαο  ζηε ζέζε <<ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ>> , ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Μαληακάδνπ,  ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαληακάδνπ ,  εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο , 

θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ.  ΠΡΗΝΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ Δπζηξαηίνπ  ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ  ησλ 

2.001,00 επξψ.  

30) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<Πεδή>>, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μαληακάδνπ,  ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαληακάδνπ , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη εκβαδνχ 365 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη 

νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

31) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΣΡΟΤΠΗΑ>>, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μαληακάδνπ,  ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαληακάδνπ , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο, ζην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

32) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΣΡΟΤΠΗΑ>>, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μαληακάδνπ,  ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαληακάδνπ , εκβαδνχ 500 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, ζην νπνίν ε 

δεκνπξαζία απέβε άγνλε. 

33) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
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παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο παξαιίαο  ζηε παξαιία ΑΝΑΞΟΤ, ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΚΟΤΣΑΡΟΤ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πέηξαο , εκβαδνχ 50 η.κ γηα ηνπνζέηεζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο 

,θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ.  ΛΑΓΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ  ΣΟΤ αξάληνπ   ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 

1.081,00 επξψ. 

34) Δγθξίλεη ην απφ 14-6-2017 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο  πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο αηγηαινχ – παξαιίαο ζηε ζέζε <<ΑΠΔΘΑΜΔΝΟ>>, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νπθίδαο,  ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πνιηρλίηνπ , εκβαδνχ 15 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε θαληίλαο θαη εκβαδνχ 200 η.κ. γηα ηνπνζέηεζε ζεη 

νκπξειψλ-μαπιψζηξεο, θαηαθπξψλεη απηή ζηνλ θ. Παπαδεκεηξίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ   ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 1.249,00 επξψ. 

Γ) Γηα ηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαδείρζεθε πιεηνδφηεο (άγνλεο) ζα δηελεξγεζεί επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζε 

εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο. 

10 Προ 4 660 Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο 

ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηε 

δηελέξγεηα κε ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ ηεο πξνκήζεηαο 

Απηφλνκσλ Φσηηζηηθψλ 

Ζιηαθψλ σκάησλ ζε 

ηζηνχο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. 

[Οκφθσλα]  
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 25.000,00 επξψ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ: 20.7135.0009 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.  

2.- Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο Απηφλνκσλ Φσηηζηηθψλ Ζιηαθψλ 

σκάησλ ζε ηζηνχο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. 

3.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο θαη 

4.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ζρέδην, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

 

11 Προ 5 661 Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ γηα 

ηελ αλάζεζε χκβαζεο ζηνλ 

1ν πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ 

έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΡΓΧΝ 

ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ 

ΑΡΖ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

ΠΑΡΑΚΔΗΜΔΝΧΝ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ 

ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ», 

πξνυπνινγηζκνχ 50.000 € 

(κε ΦΠΑ). 

[Οκφθσλα]  

1.- Δγθξίλεη ην απφ 1-6-2017 1ν Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΡΓΧΝ 

ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΚΔΗΜΔΝΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ», πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 50.000,00 € κε ΦΠΑ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο 

«ΒΛΑΖ Δ. ΑΡΥΟΝΣΖ – ΜΗΛΣΗΑΓΖ Κ. ΖΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ. κε δ.η. ¨ΔΓΔΘΛΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ¨», πνπ πξνζέθεξε 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (58%), απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ. 

 

12 Προ 6 662 Έγθξηζε κειεηψλ θαη 

αλάζεζε εξγαζηψλ 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηηο  κειέηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ζεηζκηθή δφλεζε ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 ζην Γήκν Λέζβνπ. 
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απφ ηελ ζεηζκηθή δφλεζε 

ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 ζην 

Γήκν Λέζβνπ. 

Β) Αλαζέηεη ηηο εξγαζίεο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ιφγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο ζηνπο παξαθάησ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/2016 θαη ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

13 Προ 7 663 47ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 47ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 

σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ  ΚΑ 

00.6492.0000 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ πνζνχ 16.800,00 

επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 16.800,00 επξψ  δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

00.6444.0000 Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ πνζνχ 16.800,00 επξψ 

14 Προ 8 664 Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1384 

/12.06.2017 Απφθαζεο 

Γεκάξρνπ ιφγσ ηεο 

θαηεπείγνπζαο θαη 

επηηαθηηθήο αλάγθεο άκεζεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ 

θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζηηο 

ζεηζκφπιεθηεο πεξηνρέο . 

 

[Οκφθσλα]  

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1384 /12.06.2017 Απφθαζε Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία: 

Α) Δγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ απφ 12/06/2017 Σερληθή Έθζεζε ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Β) Δγθξίλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ ησλ ζεηζκφπιεθησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

ζηελ Δηαηξεία «ΜΒ, Βεξβέξε Υξηζηίλα, Δκπφξην Ζιεθηξνινγηθνχ Τιηθνχ, Οηθηαθφο & Δπαγγεικαηηθφο Φσηηζκφο», κε 

έδξα ζηελ νδφ Δι. Βεληδέινπ 13-17 Μπηηιήλε θαη ΑΦΜ: 111061470 Γ.Ο.Τ. ΜΤΣΗΛΖΝΖ.  

Ζ ακνηβή ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1535,88 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 

Γ) Δγθξίλεηαη ε πιεξσκή δαπάλεο ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ, χςνπο 879,24 € γηα ηξεηο κνλνθαζηθέο παξνρέο γηα ηνλ 

ειεθηξνθσηηζκφ ησλ δχν εηζφδσλ ηεο Σ.Κ. Βξίζαο,  θαζψο κίαο πιαηείαο ζηα Βαηεξά.  

Δλ ζπλερεία ηεο σο άλσ απφθαζεο Γεκάξρνπ, εγθξίλεηαη ε δηάζεζε πίζησζεο  πνζνχ 879,24 επξψ γηα ηελ πιεξσκή 

δαπάλεο ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ, ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηξνθψλ 

πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο ζεηζκφπιεθηεο πεξηνρέο θαη ε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο  πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηεο 

δεκνηηθήο ππαιιήινπ, Γέζπνηλαο Μαθξή. ην παξαπάλσ πνζφ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε πξνκήζεηα ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ε νπνία αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 0,80 επξψ.  

 

Α/Α Κ.Α. 

Πξνυπνινγηζκν

χ 

Πνζφ ζε 

EURO 

 Σίηινο Τπφινγε θαη 

Ζκ.Λήμεο 

Απφδνζεο 

Τπφινγεο 
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1 

 

20.6211.0002 

 

880,04 

 

691 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧ

ΜΖ 

ΔΚΓΟΖ ΥΔ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟ, 

ΜΑΚΡΖ ΓΔΠΟΗΝΑ, ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 

(ΣΡΔΗ ΜΟΝΟΦΑΗΚΔ 

ΠΑΡΟΥΔ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΣΧΝ 

ΓΤΟ ΔΗΟΓΧΝ ΣΖ 

Σ.Κ.ΒΡΗΑ ΚΑΘΧ ΚΑΗ 

ΜΗΑ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΑ 

ΒΑΣΔΡΑ)  

 

 

ΤΠΟΛΟΓΖ:  

ΓΔΠΟΗΝΑ 

ΜΑΚΡΖ 

 

ΖΜ ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΠΟΛΟΓΖ: 

 

20/09/2017 

15 Προ 9 665 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 

πξνυπνινγηζκν

χ 

Πνζφ  Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1 00.6492.0000 974,60 664/19-6-2017 ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖ  ΑΡΗΘ.6/2017  ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟΤ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ ΣΟΝ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟ 

2 00.6492.0000 5.645,87 663/19-6-2017 ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖ  ΑΡΗΘ.29/2017 ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΣΟΝ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΕΟΤΡΟ 

3 00.6492.0000 1.801,33 662/19-6-2017 ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖ  ΑΡΗΘ.7/2017 ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΣΖΝ ΠΔΡΑ 

ΜΑΡΧΝΖ 

4 00.6492.0000 1.970,29 661/19-6-2017 ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖ  ΑΡΗΘ.17/2017 ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΣΟΝ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΑΣΕΔΛΛΖ 

 

5 

00.6492.0000 348,00 660/19-6-2017 ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ ΑΡ.105/2017 ΠΡΑΚΣΗΚΟ 

ΤΜΒΗΒΑΜΟΤ ΜΟΝΟΜΔΛΔ 

ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΣΟΝ ΜΗΥΑΖΛ 

ΟΡΦΑΝΟ 
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6 00.6492.0000 7.762,12 659/19-6-2017 ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖ  ΑΡΗΘ.22/2017 ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΣΟΝ ΒΛΑΗΟ 

ΑΡΥΟΝΣΖ 

7 00.6492.0000 4.179,80 682/21-6-2017 ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖ  ΑΡΗΘ.17/2017 ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΣΟΝ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΑΡΜΔΝΑΚΑ 

16 Προ 10 666 Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1385 

/12.06.2017 Απφθαζεο 

Γεκάξρνπ ιφγσ ηεο 

θαηεπείγνπζαο θαη 

επηηαθηηθήο αλάγθεο 

κίζζσζεο απφ ην Γήκν 

Λέζβνπ ηδησηηθψλ 

επηβαηηθψλ νρεκάησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ, γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη 

έθηαθηεο κεηαθνξέο 

ηερληθψλ, κεραληθψλ θαη 

εθπξνζψπσλ ησλ αξκφδησλ 

ππνπξγείσλ. 

[Οκφθσλα]  

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1385 /12.06.2017 Απφθαζε Γεκάξρνπ, θαη εηδηθφηεξα: 

 

Α) Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ απφ 13-6-2017 Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ Απεπζείαο Αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κίζζσζεο, απφ ηνλ Γήκν Λέζβνπ, ηδησηηθψλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ ησλ ζεηζκφπιεθησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ιφγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζηελ εηαηξία «AUTO MOTO LESVOS A.E.T.E.», κε δηεχζπλζε έδξαο Μπηηιήλε, νδφο Π. 

Κνπληνπξηψηνπ 49Γ, ΑΦΜ 094275935, Γ.Ο.Τ. Μπηηιήλεο. Ζ ακνηβή ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δέθα 

ρηιηάδσλ Δπξψ (10.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. 

 

Γ) Τπνβάιεη ζηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνχ 10.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6234.0000 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017, γηα ηελ πιεξσκή ηεο ππεξεζίαο κίζζσζεο επηβαηηθψλ νρεκάησλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ εθηάθησλ 

αλαγθψλ ησλ ζεηζκφπιεθησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

17 1α
ο 

667 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα 

έθδνζε Απνθάζεσλ 

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 Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη : 

1.- Πνζνχ: 20.000,00 επξψ  

ΚΑ: 25.6662.0004 / 2017  

«Πξνκήζεηα πιηθψλ απνθαηάζηαζεο δηθηχνπ άξδεπζεο, (ζπλερηδφκελν)» 

2.- Πνζνχ: 5.000,00 επξψ  

ΚΑ: 35.7131.0005 / 2017  

«Πξνκήζεηα αληιηψλ, ζσιήλσλ άξδεπζεο θαη εμαξηεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πάξθσλ, (ζπλερηδφκελν)» 

Υξεκαηνδφηεζε : ΣΑΚΣΗΚΑ 

18 1β
ο 

668 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα 

έθδνζε Απνθάζεσλ 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 

βάξνο Κ.Α. ηνπ 

[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 Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ 

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

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

1.- Πνζνχ: 80.000,00 επξψ  

ΚΑ: 10.6634.0000 / 2017  

«Πξνκήζεηα Δηδψλ Καζαξηφηεηαο θαη Δππξεπηζκνχ» 

2.- Πνζνχ: 35.000,00 επξψ  

ΚΑ: 20.6634.0000 / 2017  

«Πξνκήζεηα Δηδψλ Καζαξηφηεηαο θαη Δππξεπηζκνχ» 

Υξεκαηνδφηεζε : ΣΑΚΣΗΚΑ 

19 1γ
ο 

669 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: 1.705.000,00 επξψ (κε Φ.Π.Α) 

ΚΑ: 64.7341.0002 

«Αλαβάζκηζε ρνιηθνχ πγθξνηήκαηνο 6
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μπηηιήλεο» 

Υξεκαηνδφηεζε : Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδηθφο 

Α/Δλαξίζκνο 2016ΔΠ08810034) θαη είλαη εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δ.Π. ‘’Βφξεην Αηγαίν 2014-2020’’ 

κε πνζνζηά ζπγρξεκαηνδφηεζεο, 80% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη 20% απφ 

Δζληθνχο Πφξνπο.  

20 1δ
ο 

670 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: 24.800,00 επξψ  

ΚΑ: 20.6474.0002 

«Δξγαζίεο θαηαγξαθήο θάδσλ θαη δηαδξνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο-κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS)» 

Υξεκαηνδφηεζε : Αληαπνδνηηθά  

21 2α
ο 

671 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 ΠΡ/ΜΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΟΟ ΜΔ ΦΠΑ Α.Α.Τ 

1 10.6615.0002 Βηβιηνδεηήζεηο, εθδφζεηο θ.η.ι. 5.000,00 647/14-6-2017 

22 2β
ο 

672 Έγθξηζε δαπαλψλ θαη 

δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

[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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Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

 

Α/Α ΚΑ 

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ  Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1 35.6265.0002 180.000,00 645/13-6-2017 ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΗ 

ΠΑΡΚΧΝ 

2 10.6266.0002 23.200,00 646/13-6-2017 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΟΓΧΝ 

23 2γ
ο 

673 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 

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ  Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1 00.6431.0002 23.240,00 650 ΠΡΟΒΟΛΖ-ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ «ΠΔΡΠΑΣΧΝΣΑ ΣΖ ΦΤΖ ΣΖ 

ΛΔΒΟΤ» (ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Δ.Γ.Σ.Α.Α.) 

2 00.6431.0002 9.960,00 651 ΠΡΟΒΟΛΖ-ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ «ΠΔΡΠΑΣΧΝΣΑ ΣΖ ΦΤΖ ΣΖ 

ΛΔΒΟΤ» (ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ (ΣΑΚΣΗΚΑ) 

3 30.7412.0013 2.330,64 652 ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΤΥΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΣΖ 

ΜΔΛΔΣΖ «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ 

ΓΡΟΜΟΤ ΑΠΟ ΣΑΒΑΡΗ Δ ΥΡΟΤΟ» ΔΞΟΦΛΖΖ 

2
ΟΤ

 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 

4 25.7412.0003 4.840,56 653 ΜΔΛΔΣΖ «ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ 

ΛΤΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑΟΤ» ΔΞΟΦΛΖΖ 8
ΟΤ

 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ  

24 2δ
ο 

674 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 

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ  Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1 00.6731.0002 80.000,00 657 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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2 00.6731.0001 120.000,00 656 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

3 00.8261.0002 372,54 655 ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΥΡΔΧΣΖΣΧ 

ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΧΝ 

25 2ε-δ
ο 

675 Έγθξηζε έθδνζεο ΥΔ 

πξνπιεξσκήο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο. 

 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη ηε δηάζεζε ηεο παξαθάησ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2017 : 

Α/Α Κ.Α. 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ ζε 

EURO 

 Σίηινο Τπφινγε θαη Ζκ.Λήμεο 

Απφδνζεο Τπφινγεο 

 

1 

 

00.6117.0004 

 

22,55 

 

649 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜ

Ζ 

ΔΚΓΟΖ ΥΔ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖΝ 

ΓΖΜ.ΤΠΑΛΛΖΛΟ, 

ΜΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ,  

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ 

ΠΡΟΒΔΗ Δ ΟΛΔ ΣΗ 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΓΟΖ ΠΡΟΦΑΣΟΤ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ & 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 

ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ 

ΓΟΜΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΑΝΔΓΔΡΖ ΓΗΘΔΗΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΠΔΣΡΑ» (ΥΔΣ. ΣΟ 

ΑΡΗΘΜ. 

ΠΡΧΣ.28851/2017 

ΑΗΣΖΜΑ ΣΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ) 

 

ΤΠΟΛΟΓΖ:   

ΜΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 

  

 

ΖΜ ΛΖΞΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΠΟΛΟΓΖ: 

13/9/2017 
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2  

00.6117.0004 

 

20,00 

648 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜ

Ζ 

ΔΚΓΟΖ ΥΔ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖΝ 

ΓΖΜ.ΤΠΑΛΛΖΛΟ, 

ΜΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ,  

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ 

ΠΡΟΒΔΗ Δ ΟΛΔ ΣΗ 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΓΟΖ ΠΡΟΦΑΣΟΤ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ & 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 

ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ 

ΓΟΜΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΑΝΔΓΔΡΖ ΓΗΘΔΗΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΑΡΗΒΖ» (ΥΔΣ. ΣΟ 

ΑΡΗΘΜ. 

ΠΡΧΣ.28854/2017 

ΑΗΣΖΜΑ ΣΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ) 

ΤΠΟΛΟΓΖ:   

ΜΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 

  

 

ΖΜ ΛΖΞΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΠΟΛΟΓΖ: 

13/9/2017 

 

26 2ε
ο 

676 Έγθξηζε δαπαλψλ θαη 

δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη δεζκεχεη ηελ παξαθάησ πίζησζε ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ – 

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

Πνζνχ: 5.000,00 € 

ΚΑ: 60.7341.0001 «Καηαβνιή απνδνρψλ θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε Β’ Δμακήλνπ 2017 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ξελψλα Φηινμελίαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.» 

ρεη: Ζ αξηζκ. 658/15-06-2017 ΑΑΤΜΗ  

27 3α
ο 

677 44
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 44
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 

σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

1211.0001Δπηρ/ζε απφ ην ΤΠ. Δζση. γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ δεκηέο ζηηο πεξηνπζίεο 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μφξηαο  Γήκνπ Λέζβνπ , πνπ νθείινληαη ζε πξάμεηο 

πξνζθχγσλ ή κεηαλαζηψλ θαη ζα θαιπθζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 51 ηνπ λ.4456/2017 πνζνχ 168.406,05 



 15 

επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 168.406,05 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

Χ  ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

00.6718.0002 Γαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ απφ δεκηέο ζηηο πεξηνπζίεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Μφξηαο  Γήκνπ Λέζβνπ , πνπ νθείινληαη ζε πξάμεηο πξνζθχγσλ ή κεηαλαζηψλ θαη ζα θαιπθζνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 51 ηνπ λ.4456/2017 πνζνχ 168.406,05 επξψ 

28 3β
ο 

678 45
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 45
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 

σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

1421.0004 Έζνδα θιεξνδνηήκαηνο ΣΕΗΣΕΖ ΠΑΡΑΥΟΤ Ή ΠΑΡΑΚΔΤΑ (κηζζψκαηα) πνζνχ 60,00 επξψ 

1421.0005 Έζνδα θιεξνδνηήκαηνο ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ (κηζζψκαηα) πνζνχ 200,00 επξψ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

4124.0009 Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ κηζζσκάησλ θιεξνδνηεκάησλ πνζνχ 9,36 επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 269,36 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

00.6739.0008 Έμνδα θιεξνδνηήκαηνο ΣΕΗΣΕΖ ΠΑΡΑΥΟΤ Ή ΠΑΡΑΚΔΤΑ (ππέξ ησλ ζρνιείσλ ηεο Κνηλφηεηαο 

Αγίαο Παξαζθεπήο Λέζβνπ )πνζνχ 60,00 επξψ 

00.6739.0009 Έμνδα θιεξνδνηήκαηνο ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ (ζπληήξεζε απφξσλ παηδηψλ ζρνιείνπ θαη 

πξνηθνδφηεζε άπνξεο θφξεο ) πνζνχ 200,00 επξψ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

00.8224.0009 Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ κηζζσκάησλ θιεξνδνηεκάησλ πνζνχ 9,36 επξψ 

29 3γ
ο 

679 46
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 46
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 

σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

30.6117.0003 Αλίρλεπζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ κέηξ. ελαλζξάθσζεο θαη αληνρήο ζθπξνδέκαηνο ζεξκ. ζην θηίξην πνπ 

ζηεγάδεηαη ε Ππξνζβεζηηθή Μπηηιήλεο πνζνχ 23.400,00 επξψ 

30.7425.0005Γαπάλε γηα βξαβεία θαη επαίλνπο γηα ηνλ παλειιήλην αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ηδεψλ <Αιιαγή ρξήζεο θαη 

αλαδηαξξχζκηζε πθηζηάκελνπ θνιπκβεηεξίνπ Μπηηιήλεο > πνζνχ 25.000,00 επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 48.400,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

Χ  ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
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ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟΤ ΚΑ 

00.6117.0032 Δμεηδηθεπκέλε ζηήξημε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Σνπηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

ησλ Ρνκά ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ  πνζνχ 23.400,00 επξψ 

30.6117.0006πιινγή έιεγρνο θαη επεμεξγαζία εμεηδηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαγξαθήο πξνβιεκάησλ ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ κνλνπαηηψλ ζηηο ΓΔ Μήζπκλαο Πέηξαο Καιινλήο Δξεζνχ Αληίζζεο Γέξαο Πισκαξίνπ 

Πνιηρλίηνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε δξάζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εχξπζκε πεδνπνξία ζην δίθηπν 

κνλνπαηηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 23.400,000 επξψ 

30.6117.0007πιινγή έιεγρνο θαη επεμεξγαζία εμεηδηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαγξαθήο πξνβιεκάησλ ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ κνλνπαηηψλ ζηηο ΓΔ Αγηάζνπ θαη Δπεξγέηνπια  γηα ηελ νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε 

δξάζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εχξπζκε πεδνπνξία ζην δίθηπν κνλνπαηηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 7.020,00 επξψ 

Σν πνζφ ησλ 5.420,00 επξψ αληιείηε απφ ην απνζεκαηηθφ ην νπνίν κεηά ηελ κείσζε απηή  δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 

179.956,19  

30 4
ο 

680 Απφδνζε ινγαξηαζκνχ απφ 

δεκνηηθφ ππάιιειν γηα 

αγνξά θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηνπ Ληάθνπ Κσλζηαληίλνπ, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ, γηα απφδνζε ινγαξηαζκνχ απφ αγνξά θαθέισλ αιιεινγξαθίαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.960,00 €, ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζ. 398/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

31 5α
ο 

681 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 

60.000,00 € κε ΦΠΑ ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 30.7134.0001 

γηα ηελ δηελέξγεηα κε 

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηεο 

πξνκήζεηαο ηξηζδηάζηαηνπ 

ζαξσηή laser (3d laser 

scanner) κεηά ησλ 

απαξαίηεησλ ινγηζκηθψλ. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 60.000,00 επξψ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ: 30.7134.0001 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.  

2.- Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ηξηζδηάζηαηνπ ζαξσηή laser (3d 

laser scanner), κεηά ησλ απαξαίηεησλ ινγηζκηθψλ, πνζνχ 60.000,00 επξψ κε ΦΠΑ. 

3.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο θαη 

4.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ζρέδην, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

 

32 5β
ο 

682 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 

69.600,00 € κε ΦΠΑ 24% ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 10.6266.0003, 

γηα ηελ δηελέξγεηα κε 

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηεο 

εξγαζίαο ζπληήξεζεο – 

αλαβάζκηζεο - ηερληθήο 

ππνζηήξημεο & 

εγθαηάζηαζεο λέσλ 

εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ 

δηνηθεηηθψλ θαη 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 69.600,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ: 10.6266.0003 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.  

  

2.- Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο – αλαβάζκηζεο - 

ηερληθήο ππνζηήξημεο & εγθαηάζηαζεο λέσλ εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

 

3.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο θαη 

 

4.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ εξγαζία, ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ζρέδην, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
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νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

33 6
ο 

683 Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

ησλ νηθνλνκηθσλ 

πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο 

πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ΔΗΓΧΝ 

ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ 

ΤΝΓΡΟΜΖ (ΑΡ. 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12624/14-

03-2017. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 1-6-2017 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : «ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ 

ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2015-2016 - Κ.. 

ΛΔΒΟΤ», ΤΠΟΔΡΓΟ 4 - «ΔΗΓΖ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ», (ΑΡ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12624/14-03-2017), 

πξνυπ/κνχ δαπάλεο 150.362,14 επξψ, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή. 

2.- Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, γηα ηελ νκάδα Β΄, ηελ εηαηξεία « ΕΟΤΜΠΟΤΛΑΚΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή: 

 

34 7
ο 

684 Αλάζεζε χκβαζεο ζηνλ 1ν 

πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ 

έξγνπ: 

«ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΓΧΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΗΠΠΔΗΟΤ», 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 

181.000,00 € (κε ΦΠΑ), 

ζχκθσλα κε ην απφ 15-6-

2017 Πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο, ηνπ απφ 9-5-2017 

Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 15-6-2017 2
ν
 Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΧΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΗΠΠΔΗΟΤ», πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 181.000,00 € κε ΦΠΑ. 

 

2.- Δγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηελ Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε «ΠΡΑΞΗ Α.Δ.», θαζψο πξνζέθεξε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (56,84%), απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ 

θαη ελ ζπλερεία θαηέζεζε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

 

35 8β
ο 

685 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: ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ. 

36 7
ο
  686-693 Οξηζκφο : 

 α) δηθεγφξσλ –

γλσκνδνηήζεηο, γηα 

ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

 β) δηθαζηηθψλ 

[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. 
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επηκειεηψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ. 

 

Μπηηιήλε 22 Ηνπλίνπ 2017 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤΠΖ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Τζοσπής Παλαγηώηες, Πρόεδρος 
2.- Καηζαρός Κωλζηαληίλος, ηαθηηθό κέιος 
3.- Ιωζεθέιιε Αζελά, ηαθηηθό κέιος 
4.- Σηεργίοσ Θεόδωρος ηαθηηθό κέιος 
5.- Καηζαβέιιες Παλαγηώηες, ηαθηηθό κέιος. 
6.- Καραγεωργίοσ Εσζηρ., ηαθηηθό κέιος 
7.- Δαγθιής Εσζηράηηος, αλαπιερωκαηηθό κέιος ηοσ θοσ Κοσκαρά Αληωλίοσ. 


