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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 40/24-7-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/

Α 

ΘΔ

ΜΑ 

ΑΡΗ

ΘΜ. 

ΑΠ

ΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 
1α 

803 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 : 

Πνζνχ: 23.400,00 επξψ 

ΚΑ: 10.7133.0008/2017 «Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ ήρνπ, TV, VIDEO θ.ι.π.» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΣΑΚΣΗΚΑ 

2 Προ 
1β 

804 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: 9.300,00 επξψ 

ΚΑ: 30.7333.0002 «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΡΗΧΝ ΔΥΑΡΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΜΗΟΤΓΑ ΣΖ Γ.Κ. ΑΝΣΗΑ.» 

 
 

3 Προ 
1γ 

805 Οξηζκφο πιεξεμνπζίνπ 

δηθεγφξνπ ζε ππφζεζε 

ηνπ Γήκνπ. 

[Οκφθσλα] 

Οξίδεη ηνλ δηθεγφξν θ. Δπάγγειν Γθηγθηιίλε λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ Κέληξσλ 

Φηινμελίαο Μεηαλαζηψλ-Πξνζθχγσλ δεδνκέλνπ ησλ ζπρλψλ πεξηζηαηηθψλ αλαηαξαρψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθεί θαη 

ζρεηηθά κε ην αλ πθίζηαληαη ιφγνη θαθήο δηαρείξηζεο θαη επζπλψλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ζε πνηεο ελέξγεηεο 

κπνξεί λα πξνβεί ν Γήκνο Λέζβνπ γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηψλ ηνπ.   

4 Προ 
2 

806 Έγθξηζε ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ 

ειεθηξνληθνχ 

[Οκφθσλα] 

1.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο κε δηεμαγσγή αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 

«ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΔΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΤ ΑΚΡΑΗΟΤ-ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΡΧΣΑ» ζπλνιηθήο πίζησζεο 
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δηαγσληζκνχ , έγθξηζε 

θαηαζθεπήο θαη έγθξηζε 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 

«ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΔΗ

 ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΤ 

ΑΚΡΑΗΟΤ-

ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΡΧΣΑ». 

91.676,00 € κε ΦΠΑ ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ θαη ΚΑΔ 30.7323.0021, ηελ νπνία ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

2.- Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, σο ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο. 

3.- Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην ΜΔΔΠ εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 

ηάμε θαη Άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οδοποιίας κεηά απφ «Αλνηρηφ δηαγσληζκφ ,κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο αλά νκάδα 

εξγαζηψλ». 

4.- Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο. 

 

5 Προ 
3 

807 Απνδνρή δσξεάο 150 

ηφλσλ ελζαθηζκέλνπ 

ηζηκέληνπ απφ ΑΔ 

ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ. 

[Οκφθσλα] 

Απνδέρεηαη ηε δσξεά ζην Γήκν Λέζβνπ, απφ ηελ ΑΔ ΣΗΜΔΝΣΧΝ, 150 ηφλσλ ελζαθηζκέλνπ ηζηκέληνπ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ επηζθεπαζηηθψλ αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ ζε Γεκφζηα ή Γεκνηηθά θηίξηα ,θαζψο θαη ζε έξγα 

ππνδνκψλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζεηζκφπιεθησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ.                                                             

6 Προ 
4 

808 Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ 

(Ζιεθηξνληθή 

Απνζθξάγηζε – 

Αμηνιφγεζε Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ), ηνπ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ 

Πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν:«Πξνκήζεηα 

ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Γ.Δ. 

Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ», 

πξνυπνινγηζκνχ 

199.999,38 € (κε 

ΦΠΑ17%) 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ην 1
ν
 Πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο θη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ.Δ. ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», 

πξνυπνινγηζκνχ 199.999,38 € (κε ΦΠΑ 17%), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αλνηθηνχ 

Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη : 

Α) Σελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΜΗΝΑΒΡΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  πνπ ππέβαιε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ πξαθηηθφ. 

Β) Σελ απνδνρή ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θάησζη αλαθεξνκέλσλ : 

 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν 

1 ΠΡΑΞΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

2 ΣΔΥΝΖ Α.Δ. 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΛΑΣΟΜΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

θαζψο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

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

7 Προ 
5 

809 ΔΞΔΣΑΖ ΣΖ 

ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ 

ΠΡΟΦΤΓΖ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ «ΑΦΟΗ Ζ. 

ΦΟΤΦΑ Α.Δ.» 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ 

ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 
Α) Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 42914/21.07.2017 γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ χλαςεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Γεληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Β) Απνξξίπηεη ηελ απφ 12-7-2017 θαηαηεζείζα Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ Ζ. ΦΟΤΦΑ Α.Δ.», θαηά 

ηεο ππ’ αξηζκ. 713/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Γ) Δγθξίλεη ηελ ζπλαθφινπζε ζπλέρηζε ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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ΣΗΣΛΟ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΔΗΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ - 

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ : 

“ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ 

ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ 

ΤΝΓΡΟΜΖ, 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΜΔΣΡΧΝ 2015-2016” - 

Κ.. ΛΔΒΟΤ - 

ΤΠΟΔΡΓΟ 3: ΔΗΓΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ». 

 

8 Προ 
6 

810 Απφδνζε ινγαξηαζκνχ 

απφ δεκνηηθφ ππάιιειν 

γηα ηελ αγνξά θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο ηεο Γ.Δ. 

Γέξαο. 

[Οκφθσλα]  

Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκήηξηνπ Παπάδνγινπ, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ, γηα απφδνζε ινγαξηαζκνχ απφ αγνξά θαθέισλ αιιεινγξαθίαο ηεο Γ.Δ. Γέξαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.500,00 €, 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 417/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

9 Προ 
7 

811 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο, 

έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ 

αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ , γηα ηελ κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ  γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ ΝΠΓΓ : α) 

«ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ &  

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» β) 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-

[Οκφθσλα]  

1.- Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη δηαζέηεη ηηο ζηνπο Κ.Α. ηνπ πξνππ/κνχ νηθ. έηνπο 2017, φπσο αλαιπηηθά εκθαλίδνληαη 

παξαθάησ:  

Α/Α ΑΑΤ/ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ Κ.Α. ΣΗΣΛΟ ΠΟΟ 

1. 711/30-06-2017 10.6634.0000 Πξνκήζεηα εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ 

80.000,00 

2. 712/30-06-2017 20.6634.0000 Πξνκήζεηα εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ 

35.000,00 
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ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ- 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ γ)  

«ΕΑΥΑΡΔΗΟ» 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ «ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ» ηνπ  

Γήκνπ Λέζβνπ». 

                                                             

                                                                           ΤΝΟΛΟ : 115.000,00 ΔΤΡΧ 

2. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εληαίαο κειέηεο αξηζκ. 08/2017,  ελδεηθηηθνχ πξνππ/κνχ δαπάλεο : 162.547,14 

επξψ κε ΦΠΑ 17%. 

3.- Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ  (Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 

120/A/2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο. 

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

ηνπ Γήκνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

10 Προ 
8 

812 ΔΞΔΣΑΖ ΣΖ 

ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΖ 

ΠΡΟΦΤΓΖ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ «Β. ΚΑΤΚΑ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ-

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ», 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ 

ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ 

ΣΗΣΛΟ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 

ΧΜΑΣΧΝ & 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ: Α)ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΦΧΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ ΚΑΗ 

Β)ΦΧΣΗΜΟΤ & 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ 

ΚΣΗΡΗΧΝ». 

[Οκφθσλα]  

Α) Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 43055/24.07.2017 γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ χλαςεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Γεληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Β) Απνξξίπηεη ηελ απφ 17-7-2017 θαηαηεζείζα Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ηεο εηαηξείαο «Β. ΚΑΤΚΑ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ-ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ», θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 768/2017 απφθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Γ) Δγθξίλεη ηελ ζπλαθφινπζε ζπλέρηζε ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

11 Προ 
9 

813 Οξηζκφο πιεξεμνπζίνπ 

δηθεγφξνπ ζε ππφζεζε 
[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]  
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ηνπ Γήκνπ. Οξίδεη ηε δηθεγφξν Αζαλαζία Παπηνκχηε λα γλσκνδνηήζεη γηα ην αλ πθίζηαληαη παξάλνκεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο Γεκνηψλ 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ-Αληίζζεο ζρεηηθά κε ζπκβάλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Δξεζνχ – Αληίζεο ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν έγγξαθν απηήο θαη λα πξνβεί ζηελ θαηάζεζε κήλπζεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

12 1α
ο
  814 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: 20.000,00 επξψ 

ΚΑ: 45.7326.0007/2017 «Καηαζθεπή ηνηρείσλ αληηζηήξημεο ζε Γεκνηηθά λεθξνηαθεία.» 

Υξεκαηνδφηεζε: Κεληξηθνί απηνηειείο πφξνη επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ Γήκσλ (ΑΣΑ) 

13 1β
ο
  815 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.- Δπέθηαζε δηθηχνπ θσηηζκνχ κε λένπο ζηχινπο 

Πνζφ: 7.006,53 € κε ην ΦΠΑ 24%  

Κ.Α.: 20.6211.0002  

Αηηηνιφγεζε: πιεξσκή ησλ θάησζη δαπαλψλ: επέθηαζε ηοσ δεκοηηθού θωηηζκού κε ηελ ηοποζέηεζε ελός (1) Φ/Σ 

ζε σπάρτωλ ζηύιο ηοσ ΓΔΓΓΗΔ εληός ηοσ οηθηζκού Αγίοσ Ιζηδώροσ, πιεζίολ οηθίας θ. Χαιδέδοσ Ιωάλλε. Το 

θόζηος ηοποζέηεζες αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ (57,56+0,80=58,36) € κε Φ.Π.Α. (492/2017 ΑΓΣ αρ.1) επέθηαζε 

ηοσ δεκοηηθού θωηηζκού κε ηελ ηοποζέηεζε ηρηώλ (3) Φ/Σ ζε ηρεης λέοσς ζηύιοσς ηοσ ΓΔΓΓΗΔ ζηελ Τ.Κ. 

Σθοσηάροσ θαη ζσγθεθρηκέλα έλα πιεζίολ οηθίας θας Μεηροδώρας Καιαηδή, έλα ζηε ζέζε «Πορηί» θαη έλα ζηε 

ζέζε «Πρόβαζκα». Το θόζηος ηοποζέηεζες αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ (3.614,97+0,80=3615,77) € κε Φ.Π.Α. 

(492/2017 ΑΓΣ αρ.2) επέθηαζε ηοσ δεκοηηθού θωηηζκού κε ηελ ηοποζέηεζε ελός (1) Φ/Σ ζε σπάρτωλ ζηύιο 

ηοσ ΓΔΓΓΗΔ ζηελ Τ.Κ. Σηγρίοσ, πιεζίολ οηθίας θ. Παπαζωηερίοσ Νηθοιάοσ. Το θόζηος ηοποζέηεζες 

αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ (57,56+0,80=58,36) € κε Φ.Π.Α. (492/2017 ΑΓΣ αρ.3) επέθηαζε ηοσ δεκοηηθού 

θωηηζκού κε ηελ ηοποζέηεζε ελός (1) Φ/Σ ζε σπάρτωλ ζηύιο ηοσ ΓΔΓΓΗΔ ζηελ οδό Γερκαλού Καραβαγγέιε 

35 ζηε Μσηηιήλε. Το θόζηος ηοποζέηεζες αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ (57,56+0,80=58,36) € κε Φ.Π.Α. (492/2017 

ΑΓΣ αρ.4) επέθηαζε ηοσ δεκοηηθού θωηηζκού κε ηελ ηοποζέηεζε ελός (1) Φ/Σ ζε λέο ζηύιο ζηελ περηοτή 

«Αζπροπόηακος» Μαληακάδοσ, πιεζίολ ηδηοθηεζίας θ. Βαρηαιακίδε Δσζηραηίοσ ηοσ Σησιηαλού. Το θόζηος 

ηοποζέηεζες αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ (1.166,22+0,80=1.167,02) € κε Φ.Π.Α. (492/2017 ΑΓΣ αρ. 5) επέθηαζε ηοσ 

δεκοηηθού θωηηζκού κε ηελ ηοποζέηεζε ελός (1) Φ/Σ ζε λέο ζηύιο ηοσ ΓΔΓΓΗΔ ζηελ Τ.Κ. Κερακεηώλ, ζηελ 

περηοτή «Παιηά Κολάθηα». Το θόζηος ηοποζέηεζες αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ (1.166,22+0,80=1.167,02) € κε 



 6 

Φ.Π.Α. (492/2017 ΑΓΣ αρ. 6) Χορήγεζε λέας παροτής Νο (03) γηα ηελ ειεθηροδόηεζε ηοσ δεκοηηθού θαθελείοσ 

«Σσθά» ζηο Σθαιοτώρη. Το θόζηος αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ (293,08+0,80=293,88) € κε Φ.Π.Α. (492/2017 ΑΓΣ 

αρ. 7) Χορήγεζε λέας παροτής Νο (03) γηα ηελ ειεθηροδόηεζε ηοσ σπό επηζθεσή Ποιηηηζηηθού Κέληροσ ζηο 

Σθαιοτώρη. Το θόζηος αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ (293,08+0,80=293,88) € κε Φ.Π.Α. (492/2017 ΑΓΣ αρ. 8) 

Υνξήγεζε λέαο παξνρήο Νν (03) γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο παηδηθήο ραξάο ζηελ πεξηνρή «Έζν Πάπαο» Πισκαξίνπ. Σν 

θφζηνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (293,08+0,80=293,88) € κε Φ.Π.Α. (492/2017 ΑΓ αξ. 9) ηα παξαπάλσ έρνπλ πξνζηεζεί θαη 

ε πξνκήζεηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε χςνο 0,80 € γηα θάζε έληαικα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

14 2α
ο
 816 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2017. 

ηεο Μπξζίλεο 

Σξηαληαθχιινπ. 

[Οκφθσλα] 
Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη δηαζέηεη ηελ παξαθάησ πίζησζε ηνπ αληίζηνηρνπ 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 00.6131.0001 100,00 744 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Δ 

ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΜΔ ΘΔΜΑ «ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΑ-ΘΔΜΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ» 

ΣΗ 26/7/2017 ΒΑΔΗ ΣΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 457/2017 ΑΓ 

15 2β
ο 

817 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: 

1.- Πνζνχ 2.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6451 κε ηίηιν «πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα» γηα 

ηελ πιεξσκή ζπλδξνκψλ ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 746/19-7-2017 Α.Α.Τ. 

2.- Πνζνχ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6452 κε ηίηιν «πλδξνκέο internet» γηα ηελ πιεξσκή ζπλδξνκψλ internet. Ζ 

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

ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 747/19-7-2017 Α.Α.Τ. 

3.- Πνζνχ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6463 κε ηίηιν «Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή ινηπψλ 

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

ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 748/19-7-2017 Α.Α.Τ. 

4.-Πνζνχ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6494 κε ηίηιν «Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ & δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ» γηα ηελ 

πιεξσκή ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ. Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, αθνχ πξψηα πξνζθνκίζνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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ρεη: Ζ αξηζκ. 749/19-7-2017 Α.Α.Τ. 

5.-Πνζνχ 1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.10.6462 κε ηίηιν «Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ» γηα ηελ πιεξσκή δεκνζίεπζεο 

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

ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ρεη: Ζ αξηζκ.750/19-7-2017 Α.Α.Τ. 

16 2γ
ο 

818 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 ζε 

EURO 

Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1 30.7331.0019 130.000,00 753 ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΚ. ΓΖΜ. 

ΚΣΗΡΗΧΝ ΒΓ 

ΣΜΖΜ.ΛΔΒΟΤ  

2 30.7331.0018 123.155,00 754 ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΚ. ΓΖΜ. 

ΚΣΗΡΗΧΝ ΝΑ 

ΣΜΖΜ.ΛΔΒΟΤ ΠΛΖΝ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ  

3 64.7341.0003 186.500,00 755 ΑΝΑΒΑΘΜΖΖ 

ΣΡΑΓΑΚΔΗΟΤ 

ΓΖΜ.ΠΑΗΓΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ  

4 64.7341.0004 

 

730.580,06 756 ΑΝΑΒΑΘΜΖΖ 1
ν
 ΓΖΜ 

ΒΡΟΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

17 3
ο 

819 Έγθξηζε πκςεθηζηηθήο 

Απφθαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

 

[Οκφθσλα] 
Δγθξίλεη ηελ θάησζη πκςεθηζηηθή Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017 : 

Α/Α  Κ.Α  

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ ζε 

EURO 

Α.Α.Τ Σίηινο 

1 30.7333.0026 11.600,00 ΤΜΑΑΤ12 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 
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ΣΖΝ 506/2017 ΑΓ ΓΗΑ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ Δ 

ΟΓΟΤ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ 

ΥΧΡΟΤ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΒΓ 

ΛΔΒΟΤ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΜΔ ΣΖΝ ΤΠ ΑΡ. 205/2017 ΑΟΔ 

 

18 4α
ο 

820 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: ΠΛΑΓΗΑ, 

ΣΡΤΓΟΝΑ, ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ, ΑΚΡΑΗΟΤ. 

19 4β
ο 

821 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: ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ. 

 

20 4γ
ο 

822 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: ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ, 

ΑΝΔΜΧΣΗΑ, ΚΔΡΑΜΗΟΤ, ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ. 

21 4δ
ο 

823 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: ΛΑΜΠΟΤ ΜΤΛΧΝ, 

ΜΔΑΓΡΟΤ. 

22 5
ο 

824 Αλάζεζε εξγαζηψλ 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

ζεηζκηθή δφλεζε ηεο 12
ε
ο 

Ηνπλίνπ 2017 ζην Γήκν 

Λέζβνπ. 

 

[Οκφθσλα] 
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: 

    

 Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή 

δφλεζε ζηηο 12/6/2017 ζην Γήκν Λέζβνπ (Γ.Δ. Γέξαο) πξνυπνινγηζκνχ 60.000 άλεπ ΦΠΑ 

ΠΟΟ ΑΝΑΘΔΖ  

(€) ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

1 ΤΝΟΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Α ΚΑΗ Γ ΣΑΜΒΑΚΔΛΛΖ 20.000 

2 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΣΔΡΗΟΤ 20.000 
 

23 6
ο 

825 Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ [Οκφθσλα] 
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Απνζθξάγηζεο Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο θαη 

θαηαθχξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κέζσ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν : «Πξνκήζεηα 

εξγαιείσλ , θνξεηψλ 

κεραλεκάησλ ρεηξφο , 

ρεηξακαμψλ , εηδηθνχ 

ειεθηξνληθνχ 

πνιπνξγάλνπ ειέγρνπ 

ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ , 

θνξεηψλ κεραλεκάησλ, 

θιπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

γξαθείσλ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ». 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 17-7-2017 Πξαθηηθφ Καηαθχξσζεο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα εξγαιείσλ , θνξεηψλ κεραλεκάησλ ρεηξφο , ρεηξακαμψλ , εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ πνιπνξγάλνπ ειέγρνπ 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ , θνξεηψλ κεραλεκάησλ, θιπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθείσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ», 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 58.494,76 επξψ κε ΦΠΑ, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο -Αμηνιφγεζεο 

πλνπηηθψλ Γηαγσληζκψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ζηνλ . Παζραιίδε   & ΗΑ Ο.Δ κε ΑΦΜ 081038443  πλνιηθνχ 

πνζνχ πξνζθνξάο  46.994,69 € πιένλ  ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζε, θαζψο είλαη πιήξε θαη ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 16 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

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

 

24 7
ο 

826 Έγθξηζε Γ΄ πξαθηηθνχ 

θιήξσζεο ηζφηηκσλ 

πξνζθνξψλ ζηελ νκάδα 

Γ’ Δίδε Κξενπσιείνπ 

ηνπ δεκφζηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ - ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

¨ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ 

ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ 

ΤΝΓΡΟΜΖ, 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΥΖ 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 13-7-2017 Γ΄ Πξαθηηθφ Κιήξσζεο Ηζφηηκσλ Πξνζθνξψλ ζηελ νκάδα Γ΄ Δίδε Κξενπσιείνπ ηνπ 

δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ - ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: ¨ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ 

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

ΛΔΒΟΤ - ΤΠΟΔΡΓΟ 3: ΔΗΓΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ», φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή. 

2.- Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ηελ παξαθάησ επηρείξεζε :  

ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΧΝ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΠΟΟ 

ΔΗΓΖ 

ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

Γ Β ΑΛΑΝΖ ΟΔ  269.375,22 

 

 

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

ΜΔΣΡΧΝ 2015-2016¨ - 

Κ.. ΛΔΒΟΤ - 

ΤΠΟΔΡΓΟ 3: ΔΗΓΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ». 

25 8
ο 

827 Αλάζεζε χκβαζεο ζηνλ 

1ν πξνζσξηλφ κεηνδφηε 

ηνπ έξγνπ: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΡΓΧΝ 

ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ 

ΚΑΗ ΑΡΖ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

ΠΑΡΑΚΔΗΜΔΝΧΝ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ 

ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ», 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 

50.000,00€ (κε ΦΠΑ), 

ζχκθσλα κε ην απφ 20-6-

2017 Πξαθηηθφ 

Δπηηξνπήο, ηνπ απφ 1-6-

2017 πλνπηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 18-7-2017 2

ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΟΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΚΔΗΜΔΝΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ», πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 50.000,00 € κε ΦΠΑ. 

 

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

ΑΡΥΟΝΣΖ – ΜΗΛΣΗΑΓΖ Κ. ΖΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ Δ.Δ.)”, θαζψο πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο 

(58,00%), 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. 

 

26 9
ο 

828 Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

απνζθξάγηζεο - 

αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ «Κνπή 

ζάκλσλ πςειψλ ρφξησλ 

θιπ ρψξσλ πξαζίλνπ 

λνηηναλαηνιηθήο 

Λέζβνπ» θαη αλαθήξπμε 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 17-7-2017 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο – Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ – Αλάδεημεο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν : 

«Κνπή ζάκλσλ πςειψλ ρφξησλ θιπ ρψξσλ πξαζίλνπ λνηηναλαηνιηθήο Λέζβνπ», (Αξηζκ. Γηαθήξπμεο 27606/2017), 

πξνυπ/κνχ δαπάλεο 120.000,00 επξψ (κε ΦΠΑ), φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

2.- Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ηελ εηαηξεία «ΣΟΠΗΟΓΟΜΖ ΔΠΔ», γηαηί ε πξνζθνξά ηεο 

είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 61.470,02 € (κε ΦΠΑ 24%). 

 

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

 

27 10α
ο 

829 Αιιαγή ηίηινπ Κ.Α. ηνπ [Οκφθσλα] 
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Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017. 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ αιιαγή ηνπ παξαθάησ ηίηινπ ηνπ Κ.Α. ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017 σο εμήο : ΑΠΟ 15.7135.0002 : < Πξνκήζεηα θνξληδψλ γηα φινπο ηνπο 

πίλαθεο ηνπ Μνπζείνπ Θενθίινπ>, ΣΟ ΧΣΟ 15.7135.0002 : < Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

θνξληδψλ ζε 17 έξγα ηνπ Μνπζείνπ Θενθίινπ ζηελ Βαξεία Λέζβνπ> 

28 10β
ο 

830 56
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017. 

[Οκφθσλα] 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 56

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 σο 

εμήο : Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ 00.6453.0001 Γηάθνξεο ζπλδξνκέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ πνζνχ 4.000,00 

επξψ 00.6731.0000Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ΝΠΓΓ πνζνχ 20.000,00 επξψ 10.6274.0001Γαπάλεο θαζαξηζκνχ εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ πνζνχ 10.000,00 επξψ 35.6615.0001Δθηππψζεηο θπιιαδίσλ γηα ην πεξηβάιινλ πνζνχ 2.372,00 

Δπξψ 70.6662.0001Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ ελ γέλεη εηδψλ πνζνχ 37.000,00 επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 73.372,00  επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ Χ ΠΡΟ ΣΑ 

ΔΞΟΓΑ ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 00.6111 Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ πνζνχ 30.000,00 επξψ 00.6451 πλδξνκέο 

ζε εθεκεξίδεο πεξηνδηθά θαη ινηπά ειεθηξνληθά κέζα πνζνχ 4.000,00 επξψ  15.7135.0002 Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θνξληδψλ ζε 17 έξγα ηνπ Μνπζείνπ Θενθίινπ ζηελ Βαξεία Λέζβνπ πνζνχ 37.000,00 επξψ 

35.7131.0005 Πξνκήζεηα αληιηψλ ζσιήλσλ άξδεπζεο θαη εμαξηεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πάξθσλ (ζπλερηδφκελν) πνζνχ 

2.372,00 επξψ 

29 11
ο 

831 Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνχ 

γηα ηελ αλάζεζε 

χκβαζεο ζηνλ 1ν 

πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ 

έξγνπ: 

«ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΜΔ 

ΔΠΗΣΟΗΥΗΑ ΣΖΝ 

ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», 

Πξνυπνινγηζκνχ 

47.132,24 € (κε ΦΠΑ), 

ζχκθσλα κε ην απφ 6-7-

2017 Πξαθηηθφ 

Δπηηξνπήο, ηνπ απφ 4-7-

2017 πλνπηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 6-7-2017 1

ν
 Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΜΔ ΔΠΗΣΟΗΥΗΑ 

ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 47.132,24 € (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 (57%), απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε 

ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ. 

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

 

30 12
ο
  832-

847 
Οξηζκφο : 

 α) δηθεγφξσλ –

γλσκνδνηήζεηο, γηα 

ππνζέζεηο ηνπ 

[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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Γήκνπ Λέζβνπ. 

 β) δηθαζηηθψλ 

επηκειεηψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ. 

31 13
ο 

848 Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

απνζθξάγηζεο - 

αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ «Κνπή 

ζάκλσλ πςειψλ ρφξησλ 

θιπ ρψξσλ πξαζίλνπ 

Βνξεηνδπηηθήο Λέζβνπ» 

θαη αλαθήξπμε 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

[Οκφθσλα]  

1.- Δγθξίλεη ην απφ 20-7-2017 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο – Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ – Αλάδεημεο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Παξνρήο Γεληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν : 

«Κνπή ζάκλσλ πςειψλ ρφξησλ θιπ ρψξσλ πξαζίλνπ Βνξεηνδπηηθήο Λέζβνπ», (Αξηζκ. Γηαθήξπμεο 31760/2017), πξνυπ/κνχ 

δαπάλεο 100.000,00 επξψ (κε ΦΠΑ), φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

2.- Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ηελ εηαηξεία «ΣΟΠΗΟΓΟΜΖ ΔΠΔ», γηαηί ε πξνζθνξά ηεο 

είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 49.451,70 € (κε ΦΠΑ 24%). 

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

 

 

 

Μπηηιήλε 24 Ηνπιίνπ 2017  

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤΠΖ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Τζοσπής Παλαγηώηες, Πρόεδρος 
2.- Κσραηδής-Χρσζοζηόκοσ Δσζηράηηος, Αληηπρόεδρος  
3.- Καηζαρός Κωλζηαληίλος, ηαθηηθό κέιος 
4.- Ιωζεθέιιε Αζελά, ηαθηηθό κέιος 
5.- Σηεργίοσ Θεόδωρος ηαθηηθό κέιος 
6.- Καηζαβέιιες Παλαγηώηες, ηαθηηθό κέιος 
7.- Κοσκαράς Αληώληος 

8.- Καραζάββας Νηθόιαος, αλαπιερωκαηηθό κέιος ηοσ θοσ Αζησραθάθε Κωλζηαληίλοσ. 


