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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 39/17-7-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 10 775 Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, αμηνιφγεζεο θαη 

γλσκνδφηεζεο ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

«Αζθάιηζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

θαη κεραλεκάησλ έξγνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ» θαη αλαθήξπμε 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 17-7-2017 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ Αμηνιφγεζεο θαη 

Γλσκνδφηεζεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν : «Αζθάιηζε 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ Γήκνπ Λέζβνπ», (Αξηζκ. Γηαθήξπμεο 28422/2017), 

πξνυπ/κνχ δαπάλεο 110.000,00 επξψ, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

2.- Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ηελ εηαηξεία «ΗΝΣΔΡΛΑΗΦ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ», γηαηί ε πξνζθνξά ηεο ε είλαη πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

70.473,55 €. 

Καηά ηνπ αλσηέξσ Πξαθηηθνχ ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2 Προ 9 776 55
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα]  

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 55
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ, έηνπο 2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

30.7326.0011Σνπνζέηεζε πλζεηηθνχ ηάπεηα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Κάησ Σξίηνπο πνζνχ 240.000,00 

επξψ 

35.7131.0004 Πξνκήζεηα απνηεθξσηήξα δψσλ  πνζνχ 40.800,00 επξψ 

 Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 280.800,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ  

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

30.6474.0002 Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή 

δφλεζε ζηηο 12/06/2017 ζην  Γήκν Λέζβν πνζνχ 280.800,00 επξψ. 

3 Προ 1 777 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο, έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο 

[Οκφθσλα]  

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε εβδνκήληα επηά ρηιηάδεο επξψ (77.000,00 επξψ) ζε βάξνο 

ησλ ΚΑ 30.7135.0001, 30.7135.0003 θαη 30.7135.0002  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.  
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ησλ φξσλ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ , γηα ηελ κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο 

ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο». 

 

2. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 66/2017 κειέηεο πεξί πξνκήζεηαο πιηθψλ νδηθήο 

ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

3.- Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

4.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ηελ νπνία ζπλέηαμε ε 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

4 Προ 2 778 Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ-εμφδσλ 2017 ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο «ΜΑΡΗΑ Απ. 

ΠΑΗΟΤΡΑ». 

 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ - Δμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο ΜΑΡΗΑ 

Απ. ΠΑΗΟΤΡΑ, ν νπνίνο αλαθεθαιαησηηθά εκθαλίδεη : 

ΔΟΓΑ     : 4.160,79 €    

ΔΞΟΓΑ                   : 4.160,79 €. 

Β) Παξαπέκπεη απηφλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ, γηα ηε ιήςε εγθξηηηθήο απφθαζεο. 

5 Προ 3 779 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 : 

Πνζνχ: 100,00 επξψ 

ΚΑΔ: 00.6131.0001/2017 «Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΣΑΚΣΗΚΑ 

6 Προ 4 780 Απφδνζε ινγαξηαζκνχ απφ 

δεκνηηθφ ππάιιειν γηα ηελ 

έθδνζε θηεκαηνινγηθνχ θχιινπ 

θαη απνζπάζκαηνο. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηεο Μαξίαο Οηθνλφκνπ, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ, γηα απφδνζε ινγαξηαζκνχ απφ πιεξσκή εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ έθδνζε θηεκαηνινγηθνχ 

θχιινπ θαη απνζπάζκαηνο γηα ην ΚΑΔΚ 330562303001, πνζνχ 52,50 €, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 695/2017 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

7 Προ 5 781 Έγθξηζε ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ηεο 

δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ 

έξγνπ «Καηαζθεπή ηνηρίνπ 

αληηζηήξημεο & απνθαηάζηαζε 

δξφκνπ πξνο Υίδεξα». 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο & 

απνθαηάζηαζε δξφκνπ πξνο Υίδεξα», πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 85,000.00 € κε Φ.Π.Α., φπσο 

απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. 

Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, 

θαηεγνξία πηπρίνπ Οδνπνηΐα, κεηά απφ «αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ» κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο ην «κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» πάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ ηεο Γηαθήξπμεο. 

8 Προ 6 782 Αλάζεζε χκβαζεο ζηνλ 1ν 

πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΡΛΑΝΓΗΚΧΝ 

ΓΗΑΒΑΔΧΝ ΣΖΝ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΑΛΗΓΑΡΟΠΖ Σ.Κ. 

[Οκφθσλα]  

1.- Δγθξίλεη ην απφ 14-7-2017 2
ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΗΡΛΑΝΓΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΔΧΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΗΓΑΡΟΠΖ Σ.Κ. ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟΤ», 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 11.096,05 € κε ΦΠΑ. 

2.- Δγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηελ Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε “«ΔΓΔΘΛΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ» 

(ΒΛΑΖ Δ. ΑΡΥΟΝΣΖ – ΜΗΛΣΗΑΓΖ Κ. ΖΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ Δ.Δ.)”, θαζψο πξνζέθεξε ην 
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ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟΤ», 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 

11.096,05€ (κε ΦΠΑ), ζχκθσλα 

κε ην απφ 14-7-2017 Πξαθηηθφ 

Δπηηξνπήο, ηνπ απφ 30-5-2017 

πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (53,00%), απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην 

δηαγσληζκφ θαη ελ ζπλερεία θαηέζεζε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

9 Προ 7 783 Απνδνρή δσξεάο γεξαλνθφξνπ 

νρήκαηνο απφ ηνλ Γήκν Νάμνπ & 

Μηθξψλ Κπθιάδσλ ζηνλ Γήκν 

Λέζβνπ. 

 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]  

Απνδέρεηαη ηε δσξεά παξαρψξεζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ ππ’ αξίζκ. ΚΖΗ – 4828 

γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο κάξθαο IVECO, ζηνλ Γήκν Λέζβνπ  

Σα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο απφ ηε Νάμν ζηε Λέζβν, θαζψο θαη ηα έμνδα αζθάιηζεο – κεηαβίβαζεο 

ηνπ νρήκαηνο ζα βαξχλνπλ ηνλ Γήκν Λέζβνπ. 

10 Προ 8 784 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 : 5.000 επξψ 

Κ.Α. : 10.6422 / 2017 «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ». 

Υξεκαηνδφηεζε : TAKTIKA ΔΟΓΑ 

2.- Πνζνχ : 3.500 επξψ 

Κ.Α. : 20.6422.0000 / 2017 «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ». 

Υξεκαηνδφηεζε : TAKTIKA ΔΟΓΑ 

3.- Πνζνχ : 13.300 επξψ 

Κ.Α. : 30.6422.0000 / 2017 «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ». 

Υξεκαηνδφηεζε : TAKTIKA ΔΟΓΑ 

4.- Πνζνχ : 3.000 επξψ 

Κ.Α. : 35.6422.0001 / 2017 «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ». 

Υξεκαηνδφηεζε : TAKTIKA ΔΟΓΑ 

5.- Πνζνχ : 3.400 επξψ 

Κ.Α. : 00.6423 / 2017 «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ» 

Υξεκαηνδφηεζε : TAKTIKA ΔΟΓΑ 

6.- Πνζνχ : 5.000 επξψ 

Κ.Α. : 00.6073 / 2017 «Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα». 

Υξεκαηνδφηεζε : TAKTIKA ΔΟΓΑ 

11 1α,β
ο
 785 Δμέηαζε αηηεκάησλ γηα έθδνζε 

Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

[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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Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 1.- Πνζνχ : 9.997 επξψ 

Κ.Α. : 30.7331.001 / 2017 «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Πειφπεο ηεο ΓΔ 

Μαληακάδνπ». 

2.- Πνζνχ : 114.424,82 επξψ 

Κ.Α. : 30.7323.0022 / 2017 «Σζηκεληφζηξσζε νδψλ ζηε ζέζε Απιάθη θαη ζηε ζέζε Καβάθη Πέηξαο». 

12 1γ
ο
  786 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 

Σξνπνπνηεί ηελ αξηζ. 476/2017 ΑΟΔ πεξί εμέηαζεο αηηήκαηνο γηα έθδνζε Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, γηα ηελ πιεξσκή 

δαπαλψλ γηα «ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ-ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΔΓΓΖΔ» θαη Χο 

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 : 

Δπέθηαζε δηθηχνπ θσηηζκνχ κε λένπο ζηχινπο 

Πνζφ: 60.605,14 € κε ην ΦΠΑ 24%  

Κ.Α.: 20.6211.0002  

ηα παξαθάησ πνζά ππνινγίδεηαη θαη ε πξνκήζεηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε χςνο 0,80 

€ γηα θάζε έληαικα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

Αηηηνιφγεζε: πιεξσκή ησλ θάησζη δαπαλψλ: 

ηελ επέθηαζε δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) λέσλ Φ/ ζε δχν  (2) λένπο ηζηνχο 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ πεξηνρή «ΚΟΤΜΚΟ», πνζνχ 2.333,23 € (Νν 2, 97/16 ΑΓ & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.1) 

ηελ επέθηαζε δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) επηηνίρησλ  Φ/ ζηελ αγνξά ζηελ 

πεξηνρή «ΤΦΖΛΟΜΔΣΧΠΟ, πνζνχ 722,85 € (Νν 4, 97/16 ΑΓ & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.2) ηελ επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε  ελφο (1) Φ/ ζε ππάξρσλ ζηχιν ζηελ πεξηνρή 

«ΚΑΛΑΜΗΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ» Μπηηιήλεο – Λνπηξψλ, πνζνχ 57,56 € (Νν 308/15 ΑΓ αξ. Γ & 

849/2015 ΑΓ Νν 1_14 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.3) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ελφο  (1)  Φ/ ζε λέν ζηχιν ζηελ πεξηνρή Αγ. Φαλνπξίνπ «ΛΗΒΟΡΗΟΤ», πνζνχ 1.166,62 € (Νν 

97/2016 Νν.6, αξ.4 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.4,) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ελφο  (1) επηηνίρηνπ Φ/ ζηελ  πεξηνρή «ΛΗΒΟΡΗΟΤ», πνζνχ 246,17 € (97/16 Νν.16 & Νν 

195/2017 ΑΓ αξ.5 ) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε  ηνπνζέηεζε έμη  

(6) λέα Φ/ ζε έμη λένπο ζηχινπο  ζηελ  πεξηνρή «ΑΦΑΛΧΝΑ», πνζνχ 10.499,55  € (97/16 Νν.9 & Νν 

195/2017 ΑΓ αξ.6) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ , πνπ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ελφο  

(1) επηηνίρηνπ   Φ/ ζηελ  πεξηνρή «ΑΓΗΑΟΤ» θνληά ζην βελδηλάδηθν πνζνχ 476,68 € (97/16 Νν.10 & Νν 

195/2017 ΑΓ αξ.7) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ (4) Φ/ 

επί ηεζζάξσλ λέσλ ζηχισλ θαη έμη Φ/ ζε πθηζηάκελνπο ζηχινπο ζηελ  πεξηνρή «ΔΝΘΡΟΝΟ», πνζνχ 
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5.011,83 € (Νν 97/2016 ΑΓ αξ.11 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ8) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν  (2) επηηνίρησλ  Φ/ θαη ελφο Φ/ ζε πθηζηάκελν ζηχιν ζηελ  πεξηνρή 

«ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ», πνζνχ 1.115,70€ (97/16 Νν.12 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.9) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ζηελ ρνξήγεζε λέαο παξνρήο ζηελ  πεξηνρή «ΚΑΡΑ-ΣΔΠΔ» πιεζίνλ επηρείξεζεο 

Κνπθνπνχινπ, πνζνχ 465,76 € (97/16 Νν.13 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.10) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ρνξήγεζε λέαο παξνρήο ζηελ  πεξηνρή «ΚΟΡΓΑΚΗΑ » ζηελ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ., 

πνζνχ 350,64 € (97/16 Νν.15 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.12) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε 

ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) Φ/ ζε λένπο ζηχινπο ζηελ  πεξηνρή «ΑΓ. ΦΑΝΟΤΡΗΟ » ζηελ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ, 

πνζνχ 2.333,23 € (97/16 Νν.17 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.13) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

κε ηελ κεηαηφπηζε ζηχινπ – αληηθαηάζηαζε Φ/ θαη ηελ  ηνπνζέηεζε Φ/ ζε λέν ζηχιν ζηελ  πεξηνρή 

«ΑΛΤΦΑΝΣΑ, πνζνχ 3.728,80 € (97/16 Νν.18 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.14) Απφθαζε Γ.. 97/16 Νν.19, πνπ 

αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ελφο  (1) Φ/ ζε λέν ζηχιν ζηελ  πεξηνρή «ΚΑΛΑΜΗΑΡΖ » ζηελ ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ 

πιεζίνλ νηθίαο Κνπξνπιή ηπιηαλνχ, πνζνχ 1166,62 €. (Νν 97/2016 αξ. 19 θαη 197/2017 ΑΓ αξ.15) ηελ 

επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο  (1) Φ/ ζε λέν ζηχιν ζηελ  πεξηνρή 

«ΛΑΕΑΡΔΣΟ» Μπηηιήλεο, πνζνχ 1.166,62 € (97/16 Νν.20 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.16) ηελ επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε πέληε (5) Φ/ επί  λέσλ ζηχισλ ζηελ πεξηνρή «ΚΑΛΑ 

ΔΡΔΟΤ», πνζνχ 5.833,08 € (Νν 97/2016 ΑΓ αξ.22 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ17 ) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο  (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν  ζηχιν  ζηελ  πεξηνρή «ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

» Μπηηιήλεο, πνζνχ 57,56 € (97/16 Νν.23 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.18) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ κε ηνπνζέηεζε ελφο  (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν  ζηχιν  ζηελ  πεξηνρή «ΑΓΗΟ ΗΗΓΧΡΟ» 

Πισκαξίνπ  , πνζνχ 57,56 € (97/16 Νν.24 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.19) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξηψλ  (3) Φ/ ζε λένπο   ζηχινπο   ζηελ  πεξηνρή «ΒΟΤΝΑΡΗ » 

Παλαγηνχδαο, πνζνχ 3.499,85 € (97/16 Νν.25 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.20) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε λένπο   ζηχινπο   ζηελ  πεξηνρή «ΗΠΠΔΗΟ», 

πνζνχ 1.166,62 € (97/16 Νν.26 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.22) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο Φ/ ηχπνπ πηάηνπ  κε θσηηζηηθφ ΝΑ 70w ζηελ  πεξηνρή «ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ, 

πνζνχ 57,56  € (849/2015 ΑΓ Νν 13 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.24) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν ζηχιν ζηελ  πεξηνρή «ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ 

ΘΔΡΜΖ », πνζνχ 57,56  € (849/2015 ΑΓ Νν 29 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.25) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο  (1) Φ/ ζε λέν ππνζηαζκφ θαη ελφο  Φ/ επί λένπ ζηχινπ 

ζηελ πεξηνρή «ΒΡΤΑ », πνζνχ 13613,46 € (670/15 &  849/15 Νν.1_35 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.26) ηελ 

επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν ζηχιν ζηελ  

πεξηνρή «ΝΤΦΗΓΑ », πνζνχ 57,56  € (849/2015 ΑΓ Νν 13 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.27) ηελ επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) Φ/ ζε έλα λέν  ζηχιν ζηελ  πεξηνρή «ΠΔΓΖ» 
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Μαληακάδνπ, πνζνχ 1.224,18  € (Νν 176/16 ΑΓ & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.28) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν  ζηχιν ζηελ  πεξηνρή «ΑΓ. 

ΜΑΡΗΝΑ»”, πνζνχ 57,56 € (Νν 176/16 ΑΓ & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.29) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν  ζηχιν ζηελ  πεξηνρή «ΜΟΡΗΑ» 

,πνζνχ 57,56 € (Νν 670/2015 ΑΓ & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.30) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξηψλ (3) Φ/ επί λέσλ ζηχισλ ζηελ  πεξηνρή «Ν. ΚΤΓΧΝΗΔ» ,πνζνχ 

3.499,85 € (Νν 670/2015 ΑΓ & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.31) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξηψλ  (3) Φ/ ζε πθηζηάκελνπο ζηχινπο ζηελ  πεξηνρή «ΚΑΜΑΡΗΧΣΖ & 

ΑΓ.ΔΡΜΟΓΔΝΖ ΛΟΤΣΡΧΝ, πνζνχ 172,68 € (97/2016 ΑΓ & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.32) ηελ ρνξήγεζε 

λέαο παξνρήο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηεο πιαηείαο Κακηλάδαο ζηελ πεξηνρή «ΔΟ ΠΑΠΑ» 

Πισκαξίνπ, πνζνχ 293,08 €  (Νν 467/2016 ΑΓ) ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν  ζηχιν ζηνλ νηθηζκφ Ππξγί ηεο Σ.Κ ΑΛΤΦΑΝΣΧΝ, πιεζίνλ 

νηθίαο θαο Μαθξή πνζνχ 57,56 € (Νν 679/2016 ΑΓ) 

Παξαιιαγή  δηθηχνπ θσηηζκνχ  

Πνζφ: 11.684,81 € κε ην ΦΠΑ 24%  

Κ.Α.: 20.6211.0003  

ηα παξαθάησ πνζά ππνινγίδεηαη θαη ε πξνκήζεηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε χςνο 0,80 

€ γηα θάζε έληαικα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

1. ηελ παξαιιαγή δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηε κεηαηφπηζε ππνζηαζκνχ θσηηζκνχ ζηελ πεξηνρή 

«Ακπέιηα» ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ΚΟΤΣΑΡΟΤ, πνζνχ 9.472,55 € (Νν 669/15 ΑΓ αξ. Α & 

849/2015 ΑΓ Νν 1_40 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.23) 

2. ηελ επαχμεζε ηζρχνο  απφ 8ΚVA ζε 15KVA ζηελ  πεξηνρή «ΜΑΝΣΑΜΑΓΟ» ζην ΚΔΠ, πνζνχ 109,26 

€ (97/16 Νν.14 & Νν 195/2017 ΑΓ αξ.11) 

3. ηελ παξαιιαγή δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηε κεηαηφπηζε θνιψλαο ΓΔΓΓΖΔ ζηελ Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟΤ, πιεζίνλ νηθίαο θ. Μαιηάθα  Γεσξγίνπ,  πνζνχ 2.103,00 € (Νν 849/15 

ΑΓ αξ 6 & Νν195/2017 ΑΓ αξ.21) 

ηα παξαπάλσ πνζά πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε πξνκήζεηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 

χςνο 0,80 € γηα θάζε έληαικα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.  

13 2α
ο
  787 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017 θαη δέζκεπζε πνιπεηνχο 

δαπάλεο. 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]  
Α) Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη δηαζέηεη ηελ παξαθάησ πίζησζε ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Δζφδσλ – Δμφδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη: 
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Β) Δγθξίλεη ηελ δέζκεπζε πίζησζεο:  

 

 χςνπο 95.580,00 € γηα ην έηνο 2018 

 χςνπο 90.720,00 γηα ην έηνο 2019 

 χςνπο 85.873,32 γηα ην έηνο 2020 

ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, φπσο απηνί ζα 

θαηαξηηζηνχλ θαη ζα ςεθηζηνχλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

Με ηελ έλαξμε θάζε επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο, πξέπεη 

λα εθδνζνχλ θαη λα θαηαρσξεζνχλ ακέζσο θαη θαη' απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, νη απνθάζεηο αλάιεςεο ηεο 

παξνχζαο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελαπνκείλαζα πίζησζε γηα ηε δαπάλε 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ έηνπο απηνχ.  

 

Ζ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα θνηλνπνηεζεί ζηελ νηθεία Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο 

Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε. 

Α/Α ΚΑ 

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ  Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1 15.7122.0001 105.000,00 740/2017 ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ «ΚΑΣΑΝΖ» 

14 2β
ο
  788 Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε 

πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017.  

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]  
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 30.7412.0014 13.700,00 741 ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ 

ΝΤΦΗΓΑ Γ.Δ. ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

2 30.7412.0019 24.000,00 742 ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ 

ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΑΓΗΟΤ ΦΧΚΑ Γ.Δ. ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

15 3α
ο 

789 52
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ 

[Οκφθσλα] 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 52

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
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νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

Λέζβνπ, έηνπο 2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ 

00.6117.0006 Ακνηβέο νξθσηψλ  ινγηζηψλ γηα έιεγρν νηθ. θαη/ζεσλ ρξήζεο 2016 πνζνχ 16.000,00 επξψ 

00.6117.0007 Απινπνίεζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 23.200,00 επξψ 

00.6117.0015Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ πνζνχ 16.000,00 επξψ 

00.6131.0001Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ πνζνχ 9.000,00 επξψ 

00.6132 Απνδεκίσζε  γηα  ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο πνζνχ 10.000,00 επξψ 

00.6133 Απνδεκηψζεηο κειψλ θαη γξακκαηέσο θνξνινγηθψλ Δπηηξνπψλ πνζνχ 10.000,00 επξψ 

00.6134.0002 Απνδεκηψζεηο κειψλ θαη γξακκαηέσο κειψλ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ εηψλ 

2006,2007,2008,2009 πνζνχ 6.000,00 επξψ 

00.6331.0002Πιεξσκή εηζθνξψλ γηα ηελ έθδνζε θηεκαηνγξαθηθψλ απνζπαζκάησλ  αγνξά κεγαξνζήκσλ 

θιπ πνζνχ 6.000,00 επξψ 

00.6453.0001 Γηάθνξεο ζπλδξνκέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ πνζνχ 4.000,00 επξψ 

00.6716.0001 πκκεηνρή ζηε δαπάλε απνδεκίσζεο ησλ  κειψλ ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα έηε 

2008,2009,2010 πνζνχ 10.000,00 επξψ  

00.6726.0004Οηθνλνκηθή εηζθνξά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην Διιεληθφ δίθηπν πφιεσλ θηιηθψλ πξνο 

ηα παηδηά πνζνχ 1.000,00 επξψ 

10.6277.0007Καζαξηζκφο θιηλνζηξνκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ μελψλα Δξεζνχ πνζνχ 1.000,00 επξψ 

10.6691 Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηαγσγήζεσλ πνζνχ 4.000,00 επξψ 

10.7514.0001πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΑΓΔΛ πνζνχ 50.000,00 επξψ 

15.6471.0003Γξάζεηο εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ λέαο γεληάο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε πνζνχ 30.000,00 

επξψ 

30.6211Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνζνχ 20.000,00 επξψ 

30.6271Ύδξεπζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ θιπ πνζνχ 20.000,00 επξψ 

30.6414.0001Μεηαθνξέο ελ γέλεη πνζνχ 4.000,00 επξψ 

30.6422.0000 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ πνζνχ 10.000,00 επξψ 

30.7425.0002Γαπάλε γηα βξαβεία θαη επαίλνπο γηα ηνλ παλειιήλην αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ηδεψλ 

<Αλάπιαζε ηκεκ. Πεξ. <Κνπκηδηά Λαδάδηθα > Μπηηιήλεο>  πνζνχ 15.000,00 επξψ 

30.7425.0003Γαπάλε γηα βξαβεία θαη επαίλνπο γηα ηνλ παλειιήλην αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ηδεψλ< 

Αλάπιαζε πξνθπκαίαο Μπηηιήλεο > πνζνχ 20.000,00 επξψ 

30.7425.0004Γαπάλε γηα βξαβεία θαη επαίλνπο γηα ηνλ παλειιήλην αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ηδεψλ 

<Αλάπιαζε παξαιηαθήο δψλεο Δπ. θάιαο Μπηηιήλεο > πνζνχ 15.000,00 επξψ 

35.6233.0002Μηζζσκαηα κεραλεκάησλ (θνξησηέο ηζάπεο θιπ ) πνζνχ 10.000,00 επξψ 

40.6271Ύδξεπζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ θιπ πνζνχ 5.000,00 επξψ 

40.6422.0000 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ πνζνχ 10.000,00 επξψ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 325.200,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

 Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
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ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

10.6041 Σαθηηθέο απνδνρέο (Πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά  θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 

πνζνχ 45.000,00 επξψ 

10.6054.0001Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ην ΗΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνζνχ 14.000,00 επξψ 

30.6041.0001Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ  (Πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά  θαη 

εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) πνζνχ 170.000,00 επξψ 

30.6054.0001Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ην ΗΚΑ- ΣΔΑΜ ζηνπο επνρηαθνχο εξγαηνηερλίηεο κε ζρέζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνζνχ 66.200,00 επξψ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟΤ ΚΑ 

35.6041 Σαθηηθέο απνδνρέο (Πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά  θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 

πνζνχ 22.000,00 επξψ 

35.6054.0001 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ην ΗΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνζνχ 8.000,00 επξψ. 

16 3β
ο 

790 53
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 
 

[Οκφθσλα] 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 53

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ, έηνπο 2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟΤ ΚΑ 

1329.0001 Δπηρ/ζε απφ Πξάζηλν Σακείν γηα ην έξγν Πιαθφζηξσζε ηγξίνπ πνζνχ 130.000,00 επξψ 

1329.0002 Δπηρ/ζε απφ Πξάζηλν Σακείν γηα ην έξγν Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο νηθηζκνχ Πεγήο 

Λέζβνπ πνζνχ 70.000,00 επξψ 

ΤΝΟΛΟ 200.000,00 επξψ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

30.7333.0022 Δξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα ελφςεη ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ ΒΓ 

ηκήκαηνο Λέζβνπ πνζνχ 81.176,00 επξψ 

30.7333.0023 Δξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα ελφςεη ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ ΝΑ 

ηκήκαηνο Λέζβνπ πνζνχ 90.000,00 επξψ 

35.7326.0002 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ θάια Πακθίισλ Μφξηαο (ζέζε Αγηνο 

Γεκήηξηνο ) Παλαγηνχδαο (πιεζίνλ γεπέδνπ θαη Αθάισλα πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0003 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Αγηάζνπ 

(πιαηεία Γεκαξρείνπ) θαη Αζσκάηνπ πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0004 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Μεζαγξνχ (ζέζε Άγηνο Κσλζηαληίλνο) 

θαη Πεξάκαηνο πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0005Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Φίιηαο Κεξακίνπ θαη θαινρσξίνπ 

πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0006 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Μαληακάδνπ Κιεηνχο θαη Κάπεο  πνζνχ 

9.000,00 επξψ 

35.7326.0007 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθήο ραξάο Υξπζνκαιινχζαο Μπηηιήλεο πνζνχ 
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9.000,00 επξψ 

35.7326.0008 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Αγίνπ Δπδνθίκνπ θαη Δπάλσ θάιαο 

πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0009 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Πισκαξίνπ (ζέζεηο Έζζν Πάπαο θαη 

Ακκνπδέιη )πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0010 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Αγίαο Παξαζθεπήο πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0011 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Δξεζνχ –Άληηζζαο  πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0012 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Δπεξγέηνπια  πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0013 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Θεξκήο πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0014Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Καιινλήο  πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0015 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Μχζεκλαο πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0016 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Λνπηξψλ θαη θάιαο Λνπηξψλ  πνζνχ 

9.000,00 επξψ 

35.7326.0017 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ Πέηξαο  πνζνχ 9.000,00 επξψ 

35.7326.0018 Αλαβάζκηζε πληήξεζε επηζθεπή Παηδηθψλ ραξψλ  Πνιηρλίηνπ πνζνχ 9.000,00 επξψ 

ΤΝΟΛΟ 324.176,00 επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 524.176,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟΤ ΚΑ 30.7322.0002 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο νηθηζκνχ 

Πεγήο Λέζβνπ πνζνχ 164.176,00 επξψ 30.7323.0023 Πιαθφζηξσζε ηγξίνπ πνζνχ 360.000,00 επξψ. 

17 4α
ο 

791 Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνχ γηα ηελ 

αλάζεζε χκβαζεο ζηνλ 1ν 

πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

«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)», 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 

490.000,00€ (κε ΦΠΑ). 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 7-7-2017 1

ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ απφ 6-7-2017 Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ «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)», 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 490.000,00 € (κε ΦΠΑ), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

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

Δπηρείξεζεο «ΣΔΥΝΖΜΑ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.», πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (53,16%), 

απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 
 

18 4β
ο 

792 Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνχ γηα ηελ 

αλάζεζε χκβαζεο ζηνλ 1ν 

πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 13-7-2017 1

ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ απφ 11-7-2017 Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΣΖ 



 11 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ 

ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ 

ΣΖ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

(Γ.Δ. ΚΑΛΛΟΝΖ, ΔΡΔΟΤ 

ΑΝΣΗΖ, ΠΔΣΡΑ, 

ΜΖΘΤΜΝΑ)», 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 

490.000,00€ (κε ΦΠΑ). 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ (Γ.Δ. ΚΑΛΛΟΝΖ, ΔΡΔΟΤ ΑΝΣΗΖ, ΠΔΣΡΑ, ΜΖΘΤΜΝΑ)», 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 490.000,00 € (κε ΦΠΑ), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ηνπ Δξγνιήπηε Γ.Δ. 

«ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ ΑΡΑΝΣΖ», πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (59,00%), απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

19 5
ο 

793 Έγθξηζε ή κε πξαθηηθψλ 

θαλεξήο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο (ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΚΑΦΔΝΔΗΟ 

ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΗΟΤ). 

 

[Οκφθσλα] 
Α) Γελ εγθξίλεη ην απφ 19-6-2017 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΑΦΔΝΔΗΟ ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΗΟΤ) θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο (πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα 230,00 €), εθηηκψληαο φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ζπκθεξφηεξν γηα ηνλ Γήκν κε ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πιεηφλσλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

επαξθνχο αληαγσληζκνχ. 

Β) Αλαπέκπεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξνηείλνληαο ηελ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο επί ηε 

βάζεη ηεο δνζείζεο ηειεπηαίαο πξνζθνξάο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία, ήηνη 230,00 € κεληαίν 

κίζζσκα, δηαηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ φξσλ απηήο, φπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ κε ηελ αξηζκ. 532/2017 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

20 6
ο 

794 Έγθξηζε ή κε πξαθηηθψλ 

θαλεξήο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο (ΟΗΚΟΠΔΓΟ 

ΑΝΣΗΑ)-Δμέηαζε αίηεζεο 

Γεσξγίνπ ΚΟΣΟΤΜΠΑ. 

 

[Οκφθσλα] 
Α) Γελ εγθξίλεη ην απφ 2-6-2017 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ - νηθνπέδνπ εκβαδνχ 93,93 ηκ. ζηνλ νηθηζκφ Άληηζζαο - πξψελ ηδηνθηεζία ΗΧΑΝΝΖ 

ΦΑΝΑΡΑ θαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο (πξνζθεξφκελν εηήζην κίζζσκα 573,58 €), εθηηκψληαο φηη 

απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ζπκθεξφηεξν γηα ηνλ Γήκν κε ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πιεηφλσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ηελ αλάπηπμε επαξθνχο αληαγσληζκνχ. 

Β) Αλαπέκπεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξνηείλνληαο ηελ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο επί ηε 

βάζεη ηεο δνζείζεο ηειεπηαίαο πξνζθνξάο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία, ήηνη 573,58 € εηήζην 

κίζζσκα, δηαηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ φξσλ απηήο, φπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ κε ηελ αξηζκ. 577/2017 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

21 7
ο 

795 Έγθξηζε πξαθηηθψλ θαλεξήο 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο 

(ΔΛΑΗΟΚΣΖΜΑΣΧΝ & 

ΑΓΡΧΝ ΓΖΜΟΤ 2017). 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 20.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΔΛΑΗΟΤΑ» ηεο Γ.Κ. Καιινλήο, θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ 

πξψην πιεηνδφηε θν Φψληαλε Ησάλλε, κε πξνζθνξά 705,00 € εηεζίσο. 

2.- Δγθξίλεη ην απφ 19.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΠΔΡΝΟΒΟΛΟ-ΠΑΠΠΑΓΟΤ» ηεο Γ.Κ. Γέξαο, θαη θαηαθπξψλεη 

απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θν Ξπδέιιε Παλαγηψηε κε πξνζθνξά 305,00 € εηεζίσο. 
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3.- Δγθξίλεη ην απφ 19.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ ΠΑΠΠΑΓΟΤ» ηεο Γ.Κ. Γέξαο, ε νπνία απέβε 

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

4.- Δγθξίλεη ην απφ 19.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΔΠΑΝΧ ΒΗΓΛΑ ΠΑΠΠΑΓΟΤ» ηεο Γ.Κ. Γέξαο, ε νπνία απέβε 

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

5.- Δγθξίλεη ην απφ 20.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε πέληε (05) φκνξσλ δεκνηηθψλ αγξνηεκαρίσλ ζηε ζέζε «ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ ή ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ» (ζεξκνθήπηα κε α/α 7-11), ε νπνία απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ησλ αθηλήησλ. 

6.- Δγθξίλεη ην απφ 20.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε πέληε (05) δεκνηηθψλ ειαηνθηεκάησλ ζηελ πεξηνρή ΒΡΗΑ (α/α 2-6), ε νπνία απέβε άγνλε, 

θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ησλ αθηλήησλ. 

7.- Δγθξίλεη ην απφ 21.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (αγξφο ΜΑΡΜΑΝΣΟ ΒΑΣΟΤΑ), ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ-Αληίζζεο, ε 

νπνία απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

8.- Δγθξίλεη ην απφ 21.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (αγξφο ΚΟΤΡΟΗ ΒΑΣΟΤΑ), ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ-Αληίζζεο, ε νπνία 

απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

9.- Δγθξίλεη ην απφ 21.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (Διαηναγξφο ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΒΑΣΟΤΑ), ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ-

Αληίζζεο, ε νπνία απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ 

επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

10.- Δγθξίλεη ην απφ 21.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (αγξφο ΑΜΤΓΓΑΛΗΔ ΒΑΣΟΤΑ), ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ-Αληίζζεο, ε 

νπνία απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

11.- Δγθξίλεη ην απφ 21.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (αγξφο ΟΛΟΓΤΡΑ ΒΑΣΟΤΑ), ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ-Αληίζζεο, ε νπνία 

απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

12.- Δγθξίλεη ην απφ 21.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (αγξφο ΟΛΟΓΤΡΑ ΒΑΠΣΔΡΟΤΝΣΑ), ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ-Αληίζζεο, ε 

νπνία απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ 

13.- Δγθξίλεη ην απφ 21.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (αγξφο ΛΟΤΣΡΧΝΑ ΠΣΔΡΟΤΝΣΑ), ηεο Γ.Κ. Δξεζνχ-Αληίζζεο, ε 
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νπνία απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

14.- Δγθξίλεη ην απφ 22.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηξηψλ (03) δεκνηηθψλ αθηλήησλ ειαηνθηεκάησλ ζηνλ Αζψκαην (ΑΛΧΝΔΛΗ, ΡΑΦ ΣΔΜΔ, 

ΝΔΡΟΤ ΧΘΖΡΗ), ε νπνία απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ 

επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

15.- Δγθξίλεη ην απφ 22.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ελφο (01) δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο ζηα Πάκθηια (ΜΟΤΟΤΝΗΑ), ε νπνία απέβε 

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

16.- Δγθξίλεη ην απφ 22.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ελφο (01)δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο ζηελ Πεγή (ΠΤΘΑΡΗΑ), ε νπνία απέβε άγνλε, 

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

17.- Δγθξίλεη ην απφ 22.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ελφο (01) δεκνηηθνχ ειαηνθηήκαηνο ζηε ζέζε ΒΑΥΗΟ-ΚΡΗΝΔΛΛΗ ΚΛΔΗΟΤ, ε νπνία απέβε 

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

18.- Δγθξίλεη ην απφ 19.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΛΗΓΟΝΑΡΗ ΠΑΠΠΑΓΟΤ», ε νπνία απέβε άγνλε, θαζψο δελ 

πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

19.- Δγθξίλεη ην απφ 19.6.2017 πξαθηηθφ πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «ΠΗΝΑΚΗ (ΚΑΣΑΤΛΗΜΟ ΣΗΓΓΑΝΧΝ) ΠΑΠΠΑΓΟΤ», ε νπνία 

απέβε άγνλε, θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο, θαζψο θαη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

22 8
ο 

796 Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ 

Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΑΤΣΟΝΟΜΧΝ ΖΛΗΑΚΧΝ 

ΧΜΑΣΧΝ Δ ΗΣΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ». 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 10-7-2017 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΧΝ ΖΛΗΑΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ Δ ΗΣΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ», πξνυπ/κνχ δαπάλεο 25.000,00 επξψ, (Αξηζκ. Γηαθήξπμεο 36388/23-6-2017), 

φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

2.- Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, ηνλ «Βαζίιεην Παλαγφπνπιν», πνπ είλαη θαη ν 

κνλαδηθφο πξνζθέξσλ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. 

Καηά ηεο παξνχζεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

23 9
o 

797 Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

(Απνζθξάγηζε – Αμηνιφγεζε 

Σερληθψλ Πξνζθνξψλ-

Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ), γηα ηελ αλάζεζε 

χκβαζεο Γεληθήο Τπεξεζίαο 

«ΤΝΣΖΡΖΖ-

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ην απφ 11-7-2017 Α΄ Πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο-αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ-

απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο γεληθήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«ΤΝΣΖΡΖΖ-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΝΔΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», 

πξνυπνινγηζκνχ 69.600,00 € (κε ΦΠΑ 24%), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Παξνρήο Γεληθψλ Τπεξεζηψλ 
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ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ & 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΝΔΧΝ 

ΔΚΓΟΔΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», 

πξνυπνινγηζκνχ 69.600,00 € (κε 

ΦΠΑ 24%). 

ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Β) Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ηελ εηαηξία «UNISYSTEMS A.E.», πνπ είλαη 

θαη ν κνλαδηθφο πξνζθέξσλ, γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. 

Καηά ηεο παξνχζεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

24 10
ο
  798-802 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. 

 

Μπηηιήλε 17 Ηνπιίνπ 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.- Καηζαβέιιες Παλαγηώηες, ηαθηηθό κέιος 
5.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηηος, ηαθηηθό κέιος 
6.- Κοσκαράς Αληώληος, ηαθηηθό κέιος. 
7.- Δαγθιής Εσζηράηηος, αλαπι. κέιος ηοσ θοσ Κσραηδή-Χρσζοζηόκοσ Εσζηρ. 


