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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 52/09-10-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘ

Μ. 

ΑΠΟΦ

. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 Προ 1 1124 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 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΟΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

Α.Α.Τ. 

1.  15.7135.0002 Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε θνξληδψλ ζε 17 έξγα ηνπ 

Μνπζείνπ Θενθίινπ ζηε Βαξεηά Λέζβνπ 

51.546,17 885/04-10-2017 

 

2 Προ 2 - 
3 

1125 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 ΣΙΣΛΟ 

1 00.6711.0001 85.754,18 884 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

2 00.6711.0001 159.257,75 883 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  
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3 00.6711.0002 75.007,32 886 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

4 00.6711.0002 112.510,98 887 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

3 Προ 4 1126 Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

(Απνζθξάγηζε – Έιεγρνο 

Γηαθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο – 

Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ), γηα ηελ αλάζεζε 

χκβαζεο Μειέηεο 

«ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΓΙΟΡΘΩΗ 

ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ 

ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Γ.Δ. 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ», πξνυπνινγηζκνχ 

56.903,35 € (κε ΦΠΑ 24%). 

[Οκφθσλα]  

Α) Δγθξίλεη ην απφ 28-9-2017 Α΄ Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο-Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ-Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κειέηε: «ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΓΙΟΡΘΩΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Γ.Δ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ», πξνυπνινγηζκνχ 

56.903,35 € (κε ΦΠΑ 24%), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 

ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Β) Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ κειέηεο, ηνλ «ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΙΛΔΙΟ», θαζψο ε πξνζθνξά ηνπ 

είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή (πνζνζηφ έθπησζεο 

81,30%).  

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

4 Προ 5 1127 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: ΚΑΠΗ, 

ΛΟΤΣΡΩΝ. 

5 Προ 6 1128 Οξηζκφο δηθαζηηθνχ επηκειεηή 

γηα επίδνζε Έθζεζεο 

Δπηθηλδχλσο Δηνηκνξξφπνπ 

Καηαζθεπήο. 

[Οκφθσλα] 

Οξίδεη ηνλ Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή θν Παλαγηψηε Κνπινπθάθε λα πξνβεί ζηελ επίδνζε ηεο αξ. 19/2017 Έθζεζεο 

Δπηθηλδχλσο Δηνηκνξξφπνπ Καηαζθεπήο ηεο Γ/λζεο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηνλ θ. Δπζηξάηην Σπξίθν, 

θάηνηθν Μπζηεγλψλ Γ.Δ. Θεξκήο Λέζβνπ. 

6 Προ 7 1129 Οξηζκφο δηθαζηηθνχ επηκειεηή 

γηα επίδνζε Έθζεζεο 

Δπηθηλδχλσο Δηνηκνξξφπνπ 

Καηαζθεπήο. 

[Οκφθσλα] 

Οξίδεη ηελ ΑΣΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΩΝ κε ηελ επσλπκία «Π. 

ΚΟΤΛΟΤΚΑΚΗ - Α. ΜΠΟΤΛΑ» κε έδξα ηελ Μπηηιήλε (θξα 32).λα πξνβεί ζηελ επίδνζε ηεο αξ. 20/2017 

Έθζεζεο Δπηθηλδχλσο Δηνηκνξξφπνπ Καηαζθεπήο ηεο Γ/λζεο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηνλ θ. Θεφθηιν 

Μηραιάθα, θάηνηθν Μπζηεγλψλ Γ.Δ. Θεξκήο Λέζβνπ. 

7 Προ 8 1130 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε 

Απφθαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ 

[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 Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 
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Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

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

Πνζνχ: 160.631,85 επξψ κε ΦΠΑ 17% 

Κ.Α. 62.7326.0003 Δμφθιεζε ηνπ 7
νπ

 ινγαξηαζκνχ ηνπ Τπνέξγνπ 7 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε ηνπ Υψξνπ 

Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) ζηελ ζέζε Οπηδά-Λεκνλνχ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Αιπθαληψλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ηνπ Ννκνχ Λέζβνπ ». 

Υξεκαηνδφηεζε: Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. (αξηζκ. Δλαξ. Έξγνπ ΠΓΔ 2012Δ07580109 

8 Προ 9 1131 Έγθξηζε κειεηψλ θαη αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ 

ηνπ θαηεπείγνληνο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

ζεηζκηθή δφλεζε ηεο 12
ε
ο Ινπλίνπ 

2017 θαη ησλ κεηαζεηζκψλ απηήο 

ζην Γήκν Λέζβνπ. 

[Οκφθσλα]  

Α) Δγθξίλεη ηηο θάησζη κειέηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ζεηζκηθή δφλεζε ηεο 12εο Ινπλίνπ 2017 θαη 

ησλ κεηαζεηζκψλ απηήο ζην Γήκν Λέζβνπ : 

Αξηζκφο 

κειέηεο 

Σίηινο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

άλεπ Φ.Π.Α. 

179 Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12/6/2017  θαη ησλ  κεηαζεηζκψλ απηήο  

ζην Γήκν Λέζβνπ (Γ.Δ.  Μπηηιήλεο)  

20.000 € 

182 Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12/6/2017 θαη ησλ  κεηαζεηζκψλ απηήο    

ζην Γήκν Λέζβνπ (Γ.Δ Πισκαξίνπ).) 

30.000 € 

183 Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12/6/2017 θαη ησλ  κεηαζεηζκψλ απηήο    

ζην Γήκν Λέζβνπ (Γ.Δ Πνιηρλίηνπ.) 

90.000 € 

190- Μίζζσζε γεξαλνθφξσλ θιπ νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ ζε ρνιηθέο  κνλάδεο  ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο  απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 

12/6/2017 

30.000 € 

189 Πξνκήζεηα - ηνπνζέηεζε παλει θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ δηακφξθσζεο 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ  νηθίζθσλ γηα ηηο αλάγθεο  ζρνιηθψλ κνλάδσλ  

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ  πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή 

δφλεζε  ζηηο 12-6-2017      

30.834,00 

 

 

1           91 

Πξνκήζεηα  ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ  πξνθαηαζθεπαζκέλσλ  

νηθίζθσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ απηψλ  γηα ηηο αλάγθεο  ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ  ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ  πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή 

ζεηζκηθή δφλεζε  ζηηο 12-6-2017      

10.000 € 

Β) Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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9 Προ 10 1132 79
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 79
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 

2017 σο εμήο : 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

ΑΤΞΑΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ 

1322.0006 Δπηρ/ζε απφ Τπ. Δζσηεξηθψλ γηα πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α& Β βαζκνχ πνζνχ 300.000,00 επξψ  

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΙ ΝΔΟ ΚΑ 

1322.0035Δπηρ/ζε απφ Τπ. Δζσηεξηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ηζρπξφηαηνπ ζεηζκνχ πνπ έπιεμε 

ην λεζί ηεο Λέζβνπ ζηηο 12/06/17 κε ηίηιν «Κάιπςε ησλ πάζεο θχζεσλ αλαγθψλ ησλ ΟΣΑ θιπ πνζνχ 50.000,00 

επξψ  

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΙΩΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ 

30.7331.0025 Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιεζήθαλ απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12.06.2017 ζην 

ζρνιηθφ θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο Αθαδεκίαο Μπηηιήλεο πνζνχ  25.570,00 επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 375.570,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ  

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ 

30.6474.0002 Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 

12/06/2017 ζην  Γήκν Λέζβν πνζνχ 163.800,00 επξψ 

 Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΙ ΝΔΟΤ ΚΑ 

30.6233.0002 Μίζζσζε γεξαλνθφξσλ θιπ νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ  ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12-06-2017 

πνζνχ 35.100,00 επξψ  

30.7133.0001 Πξνκήζεηα  θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ απηψλ 

γηα ηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 

12-6-2017 πνζνχ  11.700,00  επξψ 

30.7135.0007 Πξνκήζεηα - ηνπνζέηεζε πάλει θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ δηακφξθσζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 

12-6-2017 πνζνχ 36.270,00 επξψ 

30.7336.0009 πκπιεξσκαηηθή θαηαζθεπή λέσλ βάζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ππνδνκήο 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ γηα ηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ 

ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12-06-2017 πνζνχ 93.600,00 επξψ 

30.7336.0010 Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ γηα ηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12-6-2017 πνζνχ 35.100,00 επξψ. 

10 1α
ο
 1133 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε 

Απφθαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ 

[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 Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 
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Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

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

Πνζνχ: 4.800,00 επξψ  

Κ.Α. 00.6223/2017 «Κηλεηή ηειεθσλία» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΣΑΚΣΙΚΑ 

11 1β
ο
 1134 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε 

Απφθαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο Πξνπιεξσκήο 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 Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

Πξνπιεξσκήο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη : 

Πνζνχ: 330,00 επξψ 

Κ.Α.Δ.: 00.6331.0001/2017 «Πιεξσκή εμφδσλ έθδνζεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη εθηεισληζκνχ επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ απφ ην Σεισλείν Μπηηιήλεο». 

Υξεκαηνδφηεζε: ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 

Τπφινγνο: Γεκήηξηνο Καξπνχδεο 

12 1γ
ο
  1135 Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε 

Απφθαζεο 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 Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε 

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

Πνζνχ: 12.000,00 επξψ  

Κ.Α. 30.7331.0037 «Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο ζην Κνηλνηηθφ θαηάζηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μφξηαο» 

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΣΑ 

13 2
ο
  1136 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 ΣΙΣΛΟ 

1 00.6821.0001 19.000,00 881 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΙΜΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ  

2 00.8261.0002 211,00 880 ΔΠΙΣΡΟΦΗ 

ΑΥΡΔΩΘΗΣΩ 

ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΟΩΝ 

14 3
ο
  1137 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: 

ΜΔΟΣΟΠΟΤ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ. 
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15 4
ο 

1138 Απφδνζε ινγαξηαζκνχ δεκνηηθνχ 

ππαιιήινπ γηα ηελ πιεξσκή 

δαπάλεο γηα ηελ γηα ηελ 

παξαιιαγή δηθηχνπ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ 

ζηνλ θνπηάξν (9.472,55€), ηελ 

ρνξήγεζε λέαο παξνρήο ζην 

θαινρψξη (293,08€), ηελ 

ρνξήγεζε λέαο παξνρήο ζην 

θαινρψξη (293,08€), ηελ 

ηνπνζέηεζε λένπ Φ/ επί λένπ 

ζηχινπ ζηελ πεξηνρή Παιηά 

Κνλάθηα Κεξακηψλ (1.166,62€) 

θαη ηελ ηνπνζέηεζε λένπ Φ/ επί 

λένπ ζηχινπ ζηελ πεξηνρή Παιηά 

Κνλάθηα Κεξακηψλ (1.166,62€) 

ζηελ πεξηνρή Αζπξνπφηακνο 

Μαληακάδνπ. 

[Οκφθσλα] 
Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ Σαθηηθνχ Γεψξγηνπ γηα έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο, 

γηα ηελ πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ παξαιιαγή δηθηχνπ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ ζηνλ θνπηάξν (9.472,55€), ηελ ρνξήγεζε 

λέαο παξνρήο ζην θαινρψξη (293,08€), ηελ ρνξήγεζε λέαο παξνρήο ζην θαινρψξη (293,08€), ηελ ηνπνζέηεζε 

λένπ Φ/ επί λένπ ζηχινπ ζηελ πεξηνρή Παιηά Κνλάθηα Κεξακηψλ (1.166,62€) θαη ηελ ηνπνζέηεζε λένπ Φ/ επί 

λένπ ζηχινπ ζηελ πεξηνρή Παιηά Κνλάθηα Κεξακηψλ (1.166,62€) ζηελ πεξηνρή Αζπξνπφηακνο Μαληακάδνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο 12.395,95 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 

ΓΔΓΓΗΔ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ηεο ηξάπεδαο πνζνχ 0,80 € θαιχθζεθε απφ ηνλ ππφινγν ππάιιειν. 

 

16 5
ο 

1139 Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνχ γηα ηελ 

αλάζεζε χκβαζεο ζηνλ 1
ν
 

πξνζσξηλφ κεηνδφηε εθπφλεζεο 

ηεο Μειέηεο: «ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ 

ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ 

ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΓΔ ΓΔΡΑ 

ΚΑΙ ΚΑΣΩ ΣΡΙΣΟΤ», 

Πξνυπνινγηζκνχ 66.758,59 € (κε 

24% ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ην απφ 

4-10-2017 Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο, 

ηνπ απφ 28-9-2017 πλνπηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

[Οκφθσλα] 
Α) Δγθξίλεη ην απφ 28-9-2017 Α΄ Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο-Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ-Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κειέηε: «ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΓΙΟΡΘΩΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Γ.Δ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ», πξνυπνινγηζκνχ 

56.903,35 € (κε ΦΠΑ 24%), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 

ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

Β) Κεξχζζεη Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ κειέηεο, ηνλ «ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΙΛΔΙΟ», θαζψο ε πξνζθνξά ηνπ 

είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή (πνζνζηφ έθπησζεο 

81,30%).  

 

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

 

17 6
o 

1140 Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

(Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε – 

Αμηνιφγεζε Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ), ηνπ Αλνηθηνχ 

Γεκφζηνπ Ηιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν:« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

[Οκφθσλα] 
Α) Δγθξίλεη ην Πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο θη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», φπσο απηφ 

ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο 

ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη : 

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

 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Αξηζκφο ζπζηήκαηνο 

1 ΤΡΜΑΚ Α.Δ 68843 
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ΛΔΒΟΤ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

31922/07-06-2017). 
 

2 Μ. ΣΑΚΙΡΗ & ΙΑ Ο.Δ 68713 

3 Γ. ΠΑΣΔΛΗ Μ. ΔΠΔ 68464 

4 ΠΡΑΞΙ Α.Δ 67956 

5 ΣΔΥΝΗ Α.Δ 68678 

 

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

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

18 7
o 

1141 Καηάξηηζε φξσλ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

αζηηθνχ αθηλήηνπ θαηαζηήκαηνο 

ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Ιππείνπ 

(ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ). 

[Οκφθσλα] 
Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε αζηηθνχ αθηλήηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ Σνπηθή 

Κνηλφηεηα Ιππείνπ (ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ). 

19 8
o 

1142 Έγθξηζε ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ 

«Καηαζθεπή ηνηρίνπ 

αληηζηήξημεο ζην λεθξνηαθείν 

Βαζηιηθψλ». 

[Οκφθσλα] 
Α) Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζην λεθξνηαθείν 

Βαζηιηθψλ» πξνυπνινγηζκνχ 18.100,00 € κε ΦΠΑ, φπσο απηά ζπληάρζεθαλ, ειέγρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

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

πηπρίνπ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ηάμεο ηνπιάρηζηνλ Α, κεηά απφ «ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ» (άξζξν 117 Ν. 4412/2016) κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο ην «κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» πάλσ ζηηο ηηκέο 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

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

20 9
ο 

1143-
1150 

 

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. 

21 10
ο 

1151 Έγθξηζε ησλ Σεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο θαη ηεο 

Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 3
νπ

, 4
νπ

 

ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΑΙ 3
νπ

 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ». 

[Οκφθσλα]  

Α) Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 

3νπ, 4νπ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΑΙ 3νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 

εξγαζηψλ 1.705.000,00€ κε Φ.Π.Α., φπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. 

Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηεγνξίαο πηπρίσλ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ θαη Η\Μ, 

κεηά απφ «αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..)» ζε ειεθηξνληθφ θάθειν κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο   www.promitheus.gov.gr θαη κε ζχζηεκα 

δεκνπξάηεζεο ην «κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο , 

Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/


 8 

22 11
ο 

1152 Απφδνζε ινγαξηαζκνχ δεκνηηθήο 

ππαιιήινπ απφ αγνξά 

γξακκαηνζήκσλ. 

  

 

[Οκφθσλα]  

Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Γεκεξηδή Μειαρξηλήο γηα αγνξά γξακκαηνζήκσλ 

αμίαο 1.000,00 €, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1039/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ θαη ην 

ππ’ αξηζκ. 09150301600001676/04-10-2017 Γειηίν Πψιεζεο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΔΛΣΑ. 

 

Μπηηιήλε 10 Οθησβξίνπ 2017   

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

                   

               ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΟΤΠΗ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 
1.- Τζοσπής Παναγιώηης, Πρόεδρος 
2.- Αζησρακάκης Κωνζηανηίνος, ηακηικό μέλος 
3.- Ιωζηθέλλη Αθηνά, ηακηικό μέλος 
4.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος 
5.- Αμποσλός Ιωάννης, αναπληρωμαηικό μέλος ηοσ κοσ Καηζαβέλλη Παναγιώηη. 


