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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 49/18-9-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜ

Α 

ΑΡΗΘ

Μ. 

ΑΠΟ

Φ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 1 1037 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: ΑΝΔΜΧΣΗΑ. 

 

2 Προ 
2α 

1038 Έγθξηζε έθδνζεο 

ΥΔ πξνπιεξσκήο 

θαη δηάζεζε 

πίζησζεο. 

 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη ηε δηάζεζε ηεο παξαθάησ πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. 

έηνπο 2017 : 

Α/Α Κ.Α. 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ ζε 

EURO 

 Σίηινο Τπφινγνο θαη Ζκ.Λήμεο Απφδνζεο 

Τπνιφγνπ 

 

1 

 

30.7132.0001 

 

300,00 

 

851 

 

ΑΠΟΦΑ

Ζ 

ΑΝΑΛΖ

ΦΖ 

ΠΡΟΠΛ

ΖΡΧΜ

Ζ 

ΔΚΓΟΖ ΥΔ ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ 

ΣΟΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΚΑΡΠΟΤΕΖ, 

 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ  

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

 ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ  

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ.641/22441/4-8-17 

ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ  

ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

 

ΤΠΟΛΟΓΟ:   

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΡΠΟΤΕΖ 

  

 

ΖΜ ΛΖΞΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΠΟΛΟΓΖ: 

13/12/2017 
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ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 

3 Προ 
2β 

1039 Έγθξηζε έθδνζεο 

ΥΔ πξνπιεξσκήο 

θαη δηάζεζε 

πίζησζεο. 

[Οκφθσλα]  
 Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη ηε δηάζεζε ηεο παξαθάησ πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. 

έηνπο 2017 : 

Α/

Α 

Κ.Α. 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ 

(επξψ) 

 Σίηινο Τπφινγε & εκ/λία 

ιήμεο απφδνζεο 

Τπφινγεο 

1 00.6221 1.000,00  853/14-9-2017 

Α.Α.Τ. 

Πξνπιεξσκήο 

ΔΚΓΟΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΤ 

ΔΝΣΑΛΜΑΣΟ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ, 

ΜΔΛΑΥΡΟΗΝΖ 

ΓΔΜΔΡΣΕΖ, ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΟΖΜΧΝ 

Τπφινγε: 

Μειαρξνηλή 

Γεκεξηδή 

 

Ζκ/λία απφδνζεο 

Τπφινγεο:  

13/9/2017 

 

4 Προ 
2γ 

1040 Έγθξηζε δαπάλεο 

θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

[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 

Κ.Α. 

ΠΡ/ΜΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΟΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

Α.Α.Τ 

1 20.6662.0003 Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ιακπηήξσλ θαη 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ 

ζεηζκφπιεθησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

1.535,88 855/14-9-2017 

 

5 Προ 
3α 

1041 69
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 69
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ  ΚΑ 
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1328.0007 επηρ/ζε απφ ΔΠΑ 2014-2020 γηα ην έξγν Οινθιήξσζε-Δθζπγρξνληζκφο Πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ Δξεζνχ (Παιαηφο 

Κηλεκαηνγξάθνο ) πνζνχ 732.450,00 επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 732.450,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

64.7341.0005 Οινθιήξσζε-Δθζπγρξνληζκφο Πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ Δξεζνχ (Παιαηφο Κηλεκαηνγξάθνο ) πνζνχ 732.450,00 επξψ 

6 Προ 
3β 

1042 71
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 71
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ 

30.7323.0015 Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο κε αζθαιηηθφ ησλ Γεκνηηθψλ δξφκσλ ηεο Γπηηθήο Λέζβνπ(Γ.Δ Καιινλήο Δξεζνχ 

Αληίζζεο Πέηξαο Μήζπκλαο ) πνζνχ 55.000,00 επξψ  

30.7323.0016 Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο κε αζθαιηηθφ ησλ Γεκνηηθψλ δξφκσλ ηεο Αλαηνιηθήο Λέζβνπ εθηφο ΓΔ Μπηηιήλεο (Γ.Δ 

Πνιηρλίηνπ Δπεξγέηνπια Πισκαξίνπ Αγηάζνπ Γέξαο Λ. Θεξκήο Μαληακάδνπ  Αγ. Παξαζθεπήο ) πνζνχ 45.000,00 επξψ 

 Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 100.000,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ  

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟΤ ΚΑ 

00.6731.0003 Έθηαθηε επηρ/ζε  ζην ΝΠΓΓ ρνιηθή επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο κε 

ηίηιν <Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ζεηζκνχ ηεο 12
εο

 Ηνπλίνπ 2017 ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ > πνζνχ 60.000,00 επξψ  

00.6731.0004 Έθηαθηε επηρ/ζε  ζην ΝΠΓΓ ρνιηθή επηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο κε 

ηίηιν <Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ζεηζκνχ ηεο 12
εο

 Ηνπλίνπ 2017 ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Γπκλαζίσλ  θαη 

Λπθείσλ > πνζνχ 40.000,00 επξψ 

7 Προ 
3γ 

1043 72
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 72
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ  ΚΑ 

20.6042 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο πνζνχ 

20.000,00 επξψ 

20.6063.0003 Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 28.000,00 επξψ 

20.6265.0003 Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ νρεκάησλ πνζνχ 2.000,00 επξψ 

20.6422.0000 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ πνζνχ  4.500,00 επξψ 

20.6422.0001 Υηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε ππαιιήισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεηα κεηαθνξηθά κέζα πνζνχ 1.500,00 επξψ 

20.6631.0001 Γαπάλεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο  ηαηξηθέο εμεηάζεηο  

εκβνιηαζκνί θιπ  πνζνχ 2.000,00 επξψ 

  Σν πνζφ ησλ 58.000,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 
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20.6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο  ακνηβέο πνζνχ 

38.000,00 επξψ 

20.6022.0001 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο  

πνζνχ 20.000,00 επξψ 

8 Προ 
3δ 

1044 73
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκφθσλα]  

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 73
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

00.6031 Σαθηηθέο απνδνρέο πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα εηδ. πλ. Γελ. γξακ. εηδ. Γξακ. 

πνζνχ103.000,00 επξψ  

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 103.000,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ  ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

00.6492.0000 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο  δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ πνζνχ 100.000,00 επξψ  

10.6012.0000 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 

πνζνχ 3.000,00 επξψ 

9 Προ 4 1045 Αλάθιεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 738/2017 

απφθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο.  

[Οκφθσλα]  

Α) Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζκ. 738/2017 Απφθαζή ηεο, ιφγσ ηνπ φηη αληίθεηηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηα σο άλσ.  

Β) Γελ απνδέρεηαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο δηθεγφξνπ, θαο Φαλήο Καξδάηνπ γηα παξαίηεζε απφ ην αζθεζέλ έλδηθν κέζν ηεο Έθεζεο 

θαη ηίζεηαη, σο εθ ηνχηνπ, ππέξ ηεο εθδίθαζεο απηήο απφ ηνλ ήδε νξηζζέληα, γηα ηελ άζθεζε ηεο Έθεζεο, πιεξεμνχζην δηθεγφξν. 

 

10 1α
ο
 1046 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 ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη : 

Πνζνχ: 1.000,00 € 

Κ.Α. 15.7122.0001/2017 «Αγνξά ηνπ αξρνληηθνχ “Καηζάλε”»    

Υξεκαηνδφηεζε: ΣΑΚΣΗΚΑ 

 

11 1β
ο
 1047 Δμέηαζε αηηήκαηνο 

γηα έθδνζε 

Απφθαζεο 

Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε 

βάξνο Κ.Α. ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

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

Πνζνχ: 1.227,60 € 

Κ.Α. 10.7134.0001 «Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη δηαρείξηζε, δηαγσληζκψλ, ηερληθψλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, 

έξγσλ απηεπηζηαζίαο θαη άιισλ δξάζεσλ»    

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΣΑ 
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νηθνλ. έηνπο 2017. 

12 1γ
ο
  1048 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 ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη : 

Πνζνχ: 12.000,00 € κε ην ΦΠΑ κε ηελ ππ. αξηζκ. 40768 ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ηελ 29-07-2016. 

Κ.Α. 30.7323.0007 «Απνθαηάζηαζε Βαηφηεηαο Γεκνηηθψλ Γξφκσλ Γήκνπ Λέζβνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο κε Αζθαιηηθφ»    

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΣΑ 

13 2
ο
  1049 Απφδνζε 

ινγαξηαζκνχ 

δεκνηηθήο 

ππαιιήινπ γηα ηελ 

πιεξσκή δαπάλεο 

γηα ηελ επέθηαζε 

δεκνηηθνχ 

Φσηηζκνχ ΦΟΠ θαη 

ζχλδεζε κε ην 

δίθηπν ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ. 

 

[Οκφθσλα]  

Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Μαθξή Γέζπνηλαο γηα έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο, γηα ηελ πιεξσκή 

δαπάλεο γηα ηελ επέθηαζε δεκνηηθνχ Φσηηζκνχ ΦΟΠ θαη ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

 

1. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηα Λνπηξά κε ηξία θσηηζηηθά ζε πθηζηάκελνπο ζηχινπο, θφζηνπο 172,68 € 

2. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηελ Αγηάζν κε έλα επηηνίρην θσηηζηηθφ, θφζηνπο 476,68 € 

3. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηηο Ν. Κπδσλίεο κε ηξία λέα θσηηζηηθά ζε ηξεηο λένπο ζηχινπο, θφζηνπο 3.499,85 € 

4. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηα Αιπθαληά κε έλα θσηηζηηθφ ζε πθηζηάκελν ζηχιν, θφζηνπο 57,56 € 

5. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηε Μφξηα κε έλα θσηηζηηθφ ζε πθηζηάκελν ζηχιν, θφζηνπο 57,56 € 

6. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηελ «Λαγθάδα» Μπηηιήλεο κε έλα θσηηζηηθφ ζε λέν ζηχιν, θφζηνπο 1.166,62 € 

7. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηελ Αγία Μαξίλα κε δχν θσηηζηηθά ζε δχν λένπο ζηχινπο, θφζηνπο 2.333,23 € 

8. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζην Παιαηνρψξη κε δχν επηηνίρηα θσηηζηηθά θαη ελφο θσηηζηηθνχ ζε ππάξρσλ ζηχιν, θφζηνπο 1.115,70 € 

9. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηνλ Κάκπν Θεξκήο κε έλα θσηηζηηθφ ζε πθηζηάκελν ζηχιν, θφζηνπο              57,56 € 

10. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηε Νπθίδα Πνιηρλίηνπ κε έλα θσηηζηηθφ ζε πθηζηάκελν ζηχιν, θφζηνπο              57,56 € 

11. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηελ Παλαγηνχδα κε έλα θσηηζηηθφ ζε λέν ζηχιν, θφζηνπο 1.166,62 € 

12. Παξαιιαγή δηθηχνπ ΦΟΠ ζην «Κέδξν» Αιπθαληψλ κε έλα θσηηζηηθφ ζε λέν ζηχιν, θφζηνπο 3.728,80 € 

13. Υνξήγεζε παξνρήο 8 KVA γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο Φ/ ζε ππάξρσλ ζηχιν ζηελ Αγία Μαξίλα, θφζηνπο 350,64 € 

14. Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζηελ Αγία Μαξίλα, θφζηνπο 57,56 € 

15. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηελ Πεδή Μαληακάδνπ κε δχν θσηηζηηθά ζε έλα λέν ζηχιν, θφζηνπο 1.224,18 € 
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16. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηελ Παλαγηνχδα (Βνπλάξη) κε ηξία λέα θσηηζηηθά ζε ηξεηο λένπο ζηχινπο, θφζηνπο 3.499,85 € 

17. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζην Πισκάξη κε έλα θσηηζηηθφ ζε πθηζηάκελν ζηχιν, θφζηνπο              57,56 € 

18. Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζην Μαληακάδν, θφζηνπο 57,56 € 

19. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζην Ίππεηνο κε έλα θσηηζηηθφ ζε λέν ζηχιν, θφζηνπο 1.166,62 € 

20. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηελ «Αθαδεκία» Μπηηιήλεο κε έλα θσηηζηηθφ ζε πθηζηάκελν ζηχιν, θφζηνπο 57,56 € 

21. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζην Ληζβφξη κε έλα επηηνίρην θσηηζηηθφ, θφζηνπο 246,17 € 

22. Υνξήγεζε παξνρήο 8 KVA γηα ηελ πξνζσξηλή ειεθηξνδφηεζε πεξηνρήο Βαηεξψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ, θφζηνπο 753,91 €  

23. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζην Τςεινκέησπν κε έλα θσηηζηηθφ ζε πθηζηάκελν ζηχιν θαη έλα επηηνίρην θσηηζηηθφ,  θφζηνπο 722,85 

€ 

24. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζην Ληζβφξη κε έλα θσηηζηηθφ ζε λέν ζηχιν, θφζηνπο 1.166,62 € 

25. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζηελ Παλαγηνχδα κε έλα θσηηζηηθφ ζε πθηζηάκελν ζηχιν, θφζηνπο 57,56 € 

26. Δπέθηαζε ΦΟΠ ζην Κνπκθφ κε δχν θσηηζηηθά ζε λένπο ζηχινπο,  θφζηνπο 2.333,23 € 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο 25.663,09 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο ηεο                ηξάπεδαο 0,80 €), ζχκθσλα κε ηηο ππ’ 

αξηζκ. 891/2017 θαη 943/2017 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ, θαη ηα επηζπλαθζέληα ζηελ παξνχζα α) 

απνδείμεηο πιεξσκήο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη β) ηα έγγξαθα πξνθνζηνιφγεζεο απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ. 

14 3
ο
  1050 Έγθξηζε πξαθηηθψλ 

θαλεξήο 

πιεηνδνηηθήο 

επαλαιεπηηθήο 

δεκνπξαζίαο 

(ΔΛΑΗΟΚΣΖΜΑΣ

ΧΝ & ΑΓΡΧΝ 

ΓΖΜΟΤ 2017). 

 

[Οκφθσλα] 1.- Δγθξίλεη ην απφ 8.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο «ΠΤΘΑΡΗΑ» ηεο Σ.Κ. Πεγήο, θαη θαηαθπξψλεη απηφ ζηνλ πξψην πιεηνδφηε θν 

Λέθθα Υαξάιακπν, κε πξνζθνξά 155,00 € εηεζίσο. 

 

2.- Δγθξίλεη ην απφ 10.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

πέληε (5) φκνξσλ δεκνηηθψλ αγξνηεκαρίσλ ζηε ζέζε «ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ ή ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ» (ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ κε α/α 7-11) ηεο Γ.Κ. 

Πνιηρλίηνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο. 

 

3.- Δγθξίλεη ην απφ 9.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο «ΠΑΝΑΚΗ-ΚΑΣΑΤΛΗΜΟ ΣΗΓΓΑΝΧΝ» ηεο Γ.Κ. Παπάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο 

δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο. 

 

4.- Δγθξίλεη ην απφ 9.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο «ΛΗΓΟΝΑΡΗ» ηεο Γ.Κ. Παπάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 
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5.- Δγθξίλεη ην απφ 9.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο «ΔΠΑΝΧ ΒΗΓΛΑ» ηεο Γ.Κ. Παπάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 

 

6.- Δγθξίλεη ην απφ 9.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο «ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ» ηεο Γ.Κ. Παπάδνπ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 

7.- Δγθξίλεη ην απφ 8.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ηξηψλ (3) δεκνηηθψλ αθηλήησλ ειαηνθηεκάησλ (ΑΛΧΝΔΛΛΗ, ΡΑΦ ΣΔΜΔ, ΝΔΡΟΤ ΧΘΖΡΗ) ηεο Σ.Κ. Αζσκάηνπ, ε νπνία 

απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο. 

 

8.- Δγθξίλεη ην απφ 11.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ-αγξνχ «ΚΟΤΡΟΗ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο. 

 

9.- Δγθξίλεη ην απφ 11.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελφο 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ–αγξνχ «ΜΑΡΜΑΝΣΟ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 

 

10.- Δγθξίλεη ην απφ 11.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ελφο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ-ειαηαγξνχ «ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΗ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 

 

11.- Δγθξίλεη ην απφ 11.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ελφο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ-αγξνχ «ΑΜΤΓΓΑΛΗΔ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 

 

12.- Δγθξίλεη ην απφ 11.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ελφο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ-αγξνχ «ΟΛΟΓΤΡΑ» ηεο Σ.Κ. Βαηνχζαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 

 

13.- Δγθξίλεη ην απφ 11.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ελφο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ-αγξνχ «ΟΛΟΓΤΡΑ» ηεο Σ.Κ. Πηεξνχληαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 

 

14.- Δγθξίλεη ην απφ 11.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ελφο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ-αγξνχ «ΛΟΤΣΡΧΝΑ» ηεο Σ.Κ. Πηεξνχληαο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 
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15.- Δγθξίλεη ην απφ 11.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ελφο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο «ΒΑΥΗΟ-ΚΡΗΝΔΛΛΗ» ηεο Σ.Κ. Κιεηνχο, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε 

θαλείο ελδηαθεξφκελνο. 

 

16.- Δγθξίλεη ην απφ 8.8.2017 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ειαηνθηήκαηνο «ΜΟΤΟΤΝΗΑ» ηεο Σ.Κ. Πακθίισλ, ε νπνία απέβε άγνλε θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο 

ελδηαθεξφκελνο. 

15 4
ο 

1051 Έγθξηζε πξαθηηθνχ 

θιήξσζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

ΔΣΟΗΜΟΤ 

ΦΑΓΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ 

ΗΣΗΖ : α) ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ 

ΜΟΤΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΛΔΒΟΤ, ΥΟΛ. 

ΔΣΟΤ 2016-2017 

θαη β) ΣΧΝ 

ΑΠΟΡΧΝ 

ΓΖΜΟΣΧΝ ΣΟΤ 

ΝΠΓΓ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

2016-2017» θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ 

νκάδα Β΄: «ΗΣΗΖ 

ΑΠΟΡΧΝ 

ΓΖΜΟΣΧΝ ΣΟΤ 

Ν.Π.Γ.Γ. 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

2016-2017». 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 31-8-2017 Πξαθηηθφ Κιήξσζεο Ηζφηηκσλ Πξνζθνξψλ ηνπ δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΣΟΗΜΟΤ ΦΑΓΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΗΣΗΖ : α) ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΟΤΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΛΔΒΟΤ, ΥΟΛ. ΔΣΟΤ 2016-2017 θαη β) ΣΧΝ ΑΠΟΡΧΝ ΓΖΜΟΣΧΝ ΣΟΤ ΝΠΓΓ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2016-2017» θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ νκάδα Β΄ : «ΗΣΗΖ ΑΠΟΡΧΝ ΓΖΜΟΣΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 2016-2017», φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

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

 

ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΧΝ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΠΟΟ 

ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΑΠΟΡΧΝ 

ΓΖΜΟΣΧΝ ΣΟΤ ΝΠΓΓ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ &    

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

Β ΣΕΑΝΔΣΟ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ 

ΗΑ Δ.Δ. 

160.570,80 

 

Καηά ηεο παξνχζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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16 5
ο 

1052 Έγθξηζε 1νπ 

πξαθηηθoχ 

αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ ηνπ 

αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

« Πξνκήζεηα εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ 

ΓΖΜΟΤ θαη ησλ 

ΝΠΓΓ : α) 

«ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» 

β) ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ- 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ γ) 

«ΕΑΥΑΡΔΗΟ» 

ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ 

«Aγία Παξαζθεπή» 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

[Οκφθσλα] 
Α) Δγθξίλεη ην απφ 7-9-2017 Α’ Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : 

«Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη ησλ ΝΠΓΓ : α) «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» β) ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ- ΣΟΤΡΗΜΟΤ γ) «ΕΑΥΑΡΔΗΟ» ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΜΟΝΑΓΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ «Aγία Παξαζθεπή» πξνυπνινγηζκνχ 138.929,34€ (ρσξίο ΦΠΑ), ήηνη 162.547,14 € (κε ΦΠΑ ), φπσο 

απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνκεζεηψλ ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

Β) Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θάησζη αλαθεξνκέλσλ : 

 

DAILY FRESH  ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ Η.Κ.Δ, 

Φνξέα Α Β,Γ,Γ 

 

STEFANI VOLDIAN Φνξέα Α,Β,Γ,Γ 

ΓΗΟΤΚΑ ΑΔ Φνξέα Α 

Η. ΗΟΡΓΑΝΟΤ  & ΗΑ ΟΔ Φνξέα Β, Γ,Γ 

 

θαζψο νη πξνζθνξέο ηνπο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 08/2017 Μειέηε. 

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

 

17 6
ο 

1053 Σξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 781/2017 

απφθαζεο 

Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο & 

έγθξηζε δηαθήξπμεο 

ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ «Καηαζθεπή 

ηνηρίνπ 

αληηζηήξημεο & 

απνθαηάζηαζε 

δξφκνπ πξνο 

Υίδεξα» . 

[Οκφθσλα] 
Α) Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 781/2017 απφθαζή ηεο, ζην ζθέινο πνπ αθνξά ην ζρέδην δηαθήξπμεο. 

 Β) Δγθξίλεη ην λέν ζρέδην δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. 
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18 7
ο 

1054 Έγθξηζε ησλ 

ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη 

ηεο Γηαθήξπμεο 

Γεκνπξαζίαο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑ

Ζ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 

ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΝΤΦΗΓΑ ΜΔ 

ΑΤΣΟΝΟΜΑ 

ΖΛΗΑΚΑ 

ΦΧΣΗΣΗΚΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ». 

[Οκφθσλα] 
Α.- Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΛΗΑ ΝΤΦΗΓΑ ΜΔ 

ΑΤΣΟΝΟΜΑ ΖΛΗΑΚΑ ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ», πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 210.000,00 € κε ΦΠΑ 

17%, φπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. 

Β.- Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, θαηεγνξίαο πηπρίσλ Ζ/Μ, κεηά 

απφ «Γεκφζην Αλνηρηφ Γηαγσληζκφ» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο ην «κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο» 

επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  

Γ.- Δγθξίλεη ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο   

 

19 8
ο 

1055 Έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνχ 

απνζθξάγηζεο 

θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα 

ηξηζδηάζηαηνπ 

ζαξσηή laser (3d 

laser scanner) κεηά 

ησλ απαξαίηεησλ 

ινγηζκηθψλ» 

(Αξηζκ. Γηαθήξπμεο 

39606/10-07-2017). 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 14-9-2017 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα 

ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ηξηζδηάζηαηνπ ζαξσηή laser (3d laser scanner) κεηά ησλ απαξαίηεησλ ινγηζκηθψλ», 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60,000.00 επξψ κε ην Φ.Π.Α. 17%, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο -Αμηνιφγεζεο 

πλνπηηθψλ Γηαγσληζκψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ζηνλ «JGC πζηήκαηα Γεσπιεξνθνξηθήο Α.Δ.» (ΑΦΜ: 099084228)  

ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζθνξάο  56.994,46 € πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17%, 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. 
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20 9
ο 

1056 Έγθξηζε ηεο 

κειέηεο θαη 

αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, ιφγσ 

ηνπ θαηεπείγνληνο, 

γηα ηα απαξαίηεηα 

ειεθηξνινγηθά 

πιηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε 

ζχλδεζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλ

σλ νηθίζθσλ κε 

ειεθηξηθή παξνρή 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ ιφγσ 

ηεο ηζρπξήο 

ζεηζκηθήο δφλεζεο 

πνπ εθδειψζεθε 

ζηελ πεξηνρή ζηηο 

12-06-2017. 

[Οκφθσλα] 
Α) Δγθξίλεη ηελ ππ. αξηζ. 173/2017 κειέηε, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, γηα ηα απαξαίηεηα ειεθηξνινγηθά πιηθά 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ κε ειεθηξηθή παξνρή ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

 

Β) Αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. 173/2017 κειέηε, πνζνχ 35.000,00€ κε Φ.Π.Α. 17%, κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ζηελ εηαηξεία ΠΡΑΞΗ Α.Δ., θαζφζνλ πιεξνχληαη 

ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/2016 θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

21 11
ο 

1057 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 25.7412.0013 32.000,00€ 852 ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

2 30.7331.0013 10.000,00€ 854 ΑΝΑΓΗΑΣΑΞΖ ΥΧΡΧΝ ΣΟ ΗΟΓΔΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 
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22 12
ο
  1058-

1065 
Οξηζκφο : 

 α) δηθεγφξσλ –

γλσκνδνηήζεηο

, γηα ππνζέζεηο 

ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

 β) δηθαζηηθψλ 

επηκειεηψλ 

θαη 

ζπκβνιαηνγξά

θσλ. 

[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 21 επηεκβξίνπ 2017 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤΠΖ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Τζοσπής Παναγιώηης, Πρόεδρος 
2.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, ηακηικό μέλος 
3.- Ιωζηθέλλη Αθηνά, ηακηικό μέλος 
4.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος 
5.- Αζησρακάκης Κωνζηανηίνος, ηακηικό μέλος 
6.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος  
7.- Καραγεωργίοσ Εσζηρ., ηακηικό μέλος, 
8.- Καραζάββας Νικόλαος, αναπληρωμαηικό μέλος ηοσ κοσ. Καηζαβέλλη Παν. 


