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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 47/07-9-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1o 991  Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Η 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 : 

Πνζνχ: 30.000,00 επξψ Κ.Α. 00.6111 «Ακνηβέο λνκηθψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΣΑΚΣΙΚΑ 

Πνζνχ: 4.000,00 επξψ  Κ.Α. 00.6451 «πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΣΑΚΣΙΚΑ 
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α, β 992-993 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. 

3 3ο 994 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο (πνιπεηήο 

ππνρξέσζε) ζπλνιηθνχ χςνπο 70.200,00 επξψ κε ΦΠΑ 

γηα ηελ δηελέξγεηα κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηεο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα έηνηκνπ 

θαγεηνχ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ κνπζηθνχ ζρνιείνπ 

Λέζβνπ ζρνι. έηνπο 2017-2018», ην νπνίν θαηαλέκεηαη 

ζηα έηε 2017 θαη 2018. 

 

[Οκφθσλα]  
1.- Α Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε (πνιπεηήο ππνρξέσζε) 

χςνπο ζπλνιηθνχ πνζνχ 70.200,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζίηηζεο, 

ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηα έηε 2017 θαη 2018 σο εμήο: 

- ζην ηξέρνλ έηνο 2017 ην πνζφ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ (25.000,00 

επξψ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6481.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2017, ην νπνίν δεζκεχεηαη κε ηελ παξνχζα 

- ζην έηνο 2018 ην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ 

(45.200,00 επξψ). Η ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ επηρνξήγεζε ηνπ 

ΤΠ.Δ. 
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Β. Με ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ζηελ 

πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο, πξέπεη λα εθδνζεί θαη λα θαηαρσξεζεί 

ακέζσο θαη θαη' απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, ε απφθαζε αλάιεςεο ηεο 

παξνχζαο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ 

ελαπνκείλαζα πίζησζε γηα ηε δαπάλε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ 

έηνπο απηνχ.  

Γ. Η ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε. 

2.- Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο (θνηλσληθήο ππεξεζίαο) κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα έηνηκνπ 

θαγεηνχ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λέζβνπ ζρνι. 

έηνπο 2017-2018, ζπλνιηθνχ πνζνχ 70.200,00 επξψ κε ΦΠΑ,  

3.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο έηνηκνπ θαγεηνχ 

γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λέζβνπ ζρνι. έηνπο 2017-

2018 θαη 

4.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζεο. 

 

Μπηηιήλε 7 επηεκβξίνπ 2017 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

 ΣΟΤΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

1.- Σζνππήο Παλαγηψηεο, Πξφεδξνο 

2.- Κπξαηδήο-Υξπζνζηφκνπ Δπζηξάηηνο, Αληηπξφεδξνο 

3.- Ισζεθέιιε Αζελά, ηαθηηθφ κέινο 

4.- ηεξγίνπ Θεφδσξνο, ηαθηηθφ κέινο 

5.- Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο 

6.- Κνπκαξάο Αληψληνο, ηαθηηθφ κέινο 

7.- Καξαγεσξγίνπ Δπζηξ., ηαθηηθφ κέινο. 


