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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 57/06-11-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 1 1253 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε 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. 

 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 

12-06-2017 

36.075,78 910/26-10-2017 

 

2 Προ 2 1254 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: ΘΔΡΜΖ. 

 

3 Προ 3 1255 89
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 89
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 

σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

0621 Κάιπςε δαπάλεο Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ (άξζξν 94 παξ 38 πεξ 17 Ν 3852/2010) πνζνχ 51.837,04 επξψ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

00.6741.0002 Δπίδνκα αηκαηνινγηθψλ λνζεκάησλ αηκνιπηηθή αλαηκία αηκνξξνθηιία AIDS πνζνχ 2.779,18 επξψ 
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00.6741.0005 Δπίδνκα θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνχο/ηεηξαπιεγηθνχο/αθξσηεξηαζκέλνπο πνζνχ 31.178,88 επξψ 

00.6741.0007 Δπίδνκα αλαζθάιηζησλ παξαπιεγηθψλ ηεηξαπιεγηθψλ πνζνχ 11.308,48 επξψ 

00.6741.0008 Δπίδνκα παξαπιεγηθψλ ηεηξαπιεγηθψλ Γεκνζίνπ  πνζνχ 26.032,39  επξψ 

00.6741.0009 Δπίδνκα ηπθιφηεηαο πνζνχ 87.740,84 επξψ 

00.6741.0011Δπίδνκα ραλζεληθψλ πνζνχ 6.824,98 επξψ 

00.6741.0012Δπίδνκα απξνζηάηεπησλ παηδηψλ πνζνχ 53.447,17 επξψ 

00.6741.0013 Δπίδνκα νκνγελψλ πξνζθχγσλ πνζνχ 72,70 επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 271.221,66 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

00.6741.0001 Δλίζρπζε αηφκσλ κε  αλάγθεο βαξηάο αλαπεξίαο πνζνχ 211.097,86 επξψ 

00.6741.0004Δπίδνκα βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο πνζνχ 35.793,36 επξψ 

00.6741.0010 Δπίδνκα ζε θσθάιαια  άηνκα πνζνχ 24.330,44 επξψ. 

 

 

4 Προ 4 1256 Έγθξηζε ησλ Σεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο θαη ηεο 

Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«ΑΝΑΠΛΑΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΟΗΚΗΜΟΤ ΠΖΓΖ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ». 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΟΗΚΗΜΟΤ 

ΠΖΓΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 164.176,00€ κε Φ.Π.Α., φπσο απηά 

ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. 

Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηεγνξίαο πηπρίσλ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ θαη Ζ\Μ, κεηά 

απφ «αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 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. 

 

5 Προ 5 1257 Έγθξηζε πξαθηηθνχ 

θαηαθχξσζε γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

ΔΣΟΗΜΟΤ ΦΑΓΖΣΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖ ΗΣΗΖ : α) ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΟΤΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΛΔΒΟΤ, 

ΥΟΛ. ΔΣΟΤ 2016-2017 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 30-10-2017  Πξαθηηθφ Καηαθχξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ 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», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

160.570,80 €, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξία ΣΕΑΝΔΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ & ΗΑ Δ.Δ. 

(Αιπθαληά Μπηηιήλεο), κε ΑΦΜ 800515845 Γ.Ο.Τ Μπηηιήλεο, κε γεληθφ ζχλνιν δαπάλεο 160.570,80 €, θαζφηη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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». 

 

θαηέζεζε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Προ 6 1258 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 Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ 

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

Πνζνχ: 4.454,53€ κε ην ΦΠΑ 24%  

Κ.Α.: 20.6211.0002 «Δπέθηαζε δηθηχνπ θσηηζκνχ κε λένπο ζηχινπο» 

Αηηηνιφγεζε: πιεξσκή ησλ θάησζη δαπαλψλ: 

Σν θφζηνο γηα ηελ  επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε λέν ζηχιν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ 

πεξηνρή Αιψληα Βξίζαο αλέξρεηαη ζε  1.109,86 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 02428/17-08-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) Φ/ ζε λέν ζηχιν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ 

πεξηνρή Κάπε  αλέξρεηαη ζε  2.789,76 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 3166/17-10-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν ζηχιν ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ ζηελ πεξηνρή Αγηάζνο  αλέξρεηαη ζε  58,36 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 3159/17-08-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ αληηθαηάζηαζε  ηεζζάξσλ  (4) Φ/ ζε λέν ζηχιν ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ ζηελ πεξηνρή Πέηξα  αλέξρεηαη ζε  174,55 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 2531/28-08-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  παξαιιαγή δηθηχνπ ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ κεηαηφπηζε ζηχινπ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ πεξηνρή 

ΣΕΗΘΡΑ αλέξρεηαη ζε  322,00 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 46/11-01-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Πνζνχ: 7.616,60€ κε ην ΦΠΑ 24%  

Κ.Α.: 20.6211.0003 «Μεηαηφπηζε ζηχισλ ΓΔΖ (παξαιιαγέο δηθηχνπ ΓΔΓΓΖΔ)»  

Αηηηνιφγεζε: πιεξσκή ησλ θάησζη δαπαλψλ: 

Σν θφζηνο γηα ηελ  παξαιιαγή δηθηχνπ ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ κεηαηφπηζε ζηχινπ ΥΣ 34 ηνπ Τ/ 4 ζηελ 

πεξηνρή Αγ. Παξαζθεπή  αλέξρεηαη ζε  937,81 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 03162/17-10-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  παξαιιαγή ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) Φ/ ζε λέν ζηχιν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ 

ζηελ πεξηνρή Κξάηεγνο  αλέξρεηαη ζε  2.334,03 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 03163/17-10-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 
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Σν θφζηνο γηα ηελ  παξαιιαγή ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) Φ/ ζε πθηζηάκελν ζηχιν ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ ζηελ πεξηνρή Εαθχλζνπ  αλέξρεηαη ζε  58,36 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 03160/17-08-2017 έγγξαθν ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  παξαιιαγή ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ρνξήγεζε νθηψ (8) λέσλ παξνρψλ ηζρχνο 8 kVA Φ/ ζε 

λέν ζηχιν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ πεξηνρή Πέηξα  αλέξρεηαη ζε  1047,43 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 3188/18-10-2017 

έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  παξαιιαγή ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) επηηνίρηνπ Φ/ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ 

πεξηνρή Πισκάξη  αλέξρεηαη ζε  414,61 €, ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 03161/17-10-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  παξαιιαγή ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ρνξήγεζε  λέαο παξνρήο  ηζρχνο 25 kVA  Φ/ γηα ηελ 

ζχλδεζε κε ην Γίθηπν  Γηαλνκήο ΥΣ ζηελ πεξηνρή Αζψκαηνο (ΚΠΔ ΚΣΗΡΗΟ Κ4α)  αλέξρεηαη ζε  1412,18 €, ζχκθσλα κε 

ην ππ. αξηζ. 02527/25-08-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ  παξαιιαγή ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ ρνξήγεζε λέαο παξνρήο  ηζρχνο 25 kVA Φ/ γηα ηελ 

ζχλδεζε κε ην Γίθηπν  Γηαλνκήο ΥΣ ζηελ πεξηνρή Αζψκαηνο (ΚΠΔ ΚΣΗΡΗΟ Κ2)  αλέξρεηαη ζε  1412,18 €, ζχκθσλα κε 

ην ππ. αξηζ. 02526/25-08-2017 έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

ηα παξαπάλσ έρνπλ πξνζηεζεί θαη ε πξνκήζεηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε χςνο 0,80 € γηα θάζε 

έληαικα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.  

7 1α
ο
  1259 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 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη : 

Πνζνχ: 60.000,00 €  

Κ.Α.: 00.6731.0003/2017 «ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ  

           ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ». 

Πνζνχ: 40.000,00 €  

Κ.Α.: 00.6731.0004/2017 «ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ  

           ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ». 

Αηηηνιφγεζε: Γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ ηεο 12
εο

 Ηνπλίνπ 2017, ζε θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο. ρεη. ε 622/2017 ΑΓ. 

8 2α
ο
 1260 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 
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1. 30.6474.0002 163.800,00€ 914 ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΗΥΤΡΖ ΔΗΜΗΚΖ ΓΟΝΖΖ ΣΗ 12/6/2017 ΚΑΗ 

ΣΧΝ ΜΔΣΑΔΗΜΧΝ ΑΤΣΖ ΣΟ ΓΖΜΟ 

ΛΔΒΟΤ ΓΔ. ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ-ΓΔ.ΜΤΣΗΛΖΝΖ-

ΓΔ.ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ.ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ(138.230 

ΤΠ.Δ) (25.570 ΑΣΑ) 

2. 30.7336.0009 93.600,00€ 915 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΧΝ 

ΒΑΔΧΝ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ 

ΟΗΚΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΠΟΤ 

ΤΠΔΣΖΑΝ ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤΡΖ 

ΔΗΜΗΚΖ ΓΟΝΖΖ ΣΗ 12-6-2017(ΤΠ.Δ). 

3. 30.7336.0010 34.049,73€ 916 ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΟΗΚΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΣΖΑΝ ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΗΥΤΡΖ ΔΗΜΗΚΖ ΓΟΝΖΖ ΣΗ 12-6-

2017(ΤΠ.Δ). 

4. 30.6233.0002 35.100,00€ 917 ΜΗΘΧΖ ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΧΝ ΚΣΛ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΟΗΚΗΚΧΝ Δ 

ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΟΤ ΤΠΔΣΖΑΝ ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤΡΖ 

ΔΗΜΗΚΖ ΓΟΝΖΖ ΣΗ 12-6-2017(ΤΠ.Δ). 

5. 70.6162.0006 20.000,00€ 918 ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ. 

6. 64.7341.0005 732.450,00€ 919 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΡΔΟΤ(ΠΑΛΗΟ 

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ). 

9 2β
ο
 1261 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 
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1 

 

00.6221 

 

54,08 

 

920 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧ

ΜΖ 

 

ΔΚΓΟΖ ΥΔ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ, ΛΗΑΚΟ 

ΚΧΝ/ΝΟ, ΓΗΑ ΣΟ 

ΔΣΖΗΟ ΜΗΘΧΜΑ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ 

ΘΤΡΗΓΑ ΣΟΤ 

Γ.ΛΔΒΟΤ ΣΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ "ΔΛΣΑ" 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ  

ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017 

 

ΤΠΟΛΟΓΟ:   

ΚΧΝ/ΝΟ ΛΗΑΚΟ 

  

 

ΖΜ ΛΖΞΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ: 

26/1/2018 

 

  

10 2γ
ο
 1262 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 Τπφινγε θαη Ζκ.Λήμεο Απφδνζεο 

Τπφινγεο 

 

1 

 

00.6117.0004 

 

29,00 

 

921 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧ

ΜΖ 

ΔΚΓΟΖ ΥΔ 

ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΣΖΝ 

ΓΖΜ.ΤΠΑΛΛΖΛΟ,  

ΜΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ,  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΟΜΗΖ 

ΑΠΟ ΣΟ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ, 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΦΤΛΛΟΤ, 

ΑΠΟΠΑΜΑΣΟ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΚΑΔΚ 330940128009 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΟ 

 

ΤΠΟΛΟΓΖ:   

ΜΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 

  

 

ΖΜ ΛΖΞΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΠΟΛΟΓΖ: 

26/1/2018 
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"ΑΝΔΓΔΡΖ 

ΜΟΝΟΘΔΗΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ ΛΔΒΟΤ 

11 2δ
ο
 1263 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017. 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 
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.  30.6662.0014 Πξνκήζεηα δηαθφξσλ πιηθψλ ιφγσ εθηάθησλ 

αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή 

δφλεζε ζηηο 12-06-2017 ζην Γήκν Λέζβνπ 

23.000,00 912/26-10-2017 

 

12 2ε
ο
  1264 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε 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. 

2.  30.7133.0001 Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ πξνθαηα- 

ζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ απηψλ 

γηα ηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή 

ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12-06-2017 

11.700,00 911/26-10-2017 

 

13 2ζη
ο
  1265 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017. 

 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε 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.  10.7133.0005 Πξνκήζεηα κνθεηψλ. πιαζηηθψλ δαπέδσλ θ.η.ι 5.000,00 934/02-11-2017 
 

14 3α
ο
  1266 88

ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 88

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 

σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

00.6111 Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ πνζνχ 30.000,00 επξψ 

00.6733.0000 Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκφηεο πνζνχ 3.000,00 επξψ 
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10.6051.0004 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ Γεκνζίνπ γηα ηελ ζχληαμε Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ πνζνχ 

400,00 επξψ 

10.6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ πνζνχ 5.000,00 επξψ 

10.6463 Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ πνζνχ 5.000,00 επξψ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 43.400,00 επξψ αληιείηαη απφ ην απνζεκαηηθφ ην νπνίν κεηά ηελ κείσζε απηή δηακνξθψλεηαη 

ζην πνζφ ησλ 100.556,19 (143.956,19- 43.400,00). Ζ αχμεζε ησλ 3.000,00 επξψ γηα ηελ θαηαβνιή βνεζεκάησλ ζε 

άπνξνπο δεκφηεο δελ ππεξβαίλεη ηνλ πνζνζηηαίν πεξηνξηζκφ 1,5% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

15 3β
ο 

1267 87
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκφθσλα] 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 87

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έηνπο 2017 

σο εμήο : 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

0612 ΚΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ αθηλήησλ πξνο ζηέγαζε ζρνι. Μνλάδσλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πνζνχ 

7.286,71 επξψ 

Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 7.286,71 δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

15.6232.0001 Μηζζψκαηα ρνιηθψλ κνλάδσλ πνζνχ 7.286,71 επξψ. 

16 4
ο 

1268 Έγθξηζε ζρεδίνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2018. 

 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 

Δγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2018, ν νπνίνο αλαθεθαιαησηηθά παξνπζηάδεη : 

ΔΟΓΑ   : 78.003.023,88 € 

ΔΞΟΓΑ    : 77.814.117,02 € 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ   : 188.906,86 € 

θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ θαηά λφκν έγθξηζή ηνπ. 

17 5
ο 

1269 Έγθξηζε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 

«Αλαδηάηαμε Υψξσλ ζην 

ηζφγεην ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ θαινρσξίνπ & 

Αληηθαηάζηαζε 

Κνπθσκάησλ» 

[Οκφθσλα] 
Α) Δγθξίλεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο κε δηεμαγσγή ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «ΑΝΑΓΗΑΣΑΞΖ ΥΧΡΧΝ ΣΟ 

ΗΟΓΔΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ & ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ», ζπλνιηθήο 

πίζησζεο 40.000,00 € κε ΦΠΑ ζε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΟΛΗΚΖ ΣΔΓΖ ΥΡΖΜΟΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ 

ΟΚ/ΤΠ.Δ.Π.Θ. ΔΣΟΤ 2016 ΠΔ ΛΔΒΟΤ – ΛΖΜΝΟΤ Κσδηθφο έξγνπ 2012ΟΚ3200003 (30,000 €) Κ.Α.Δ. 

0071.9482.0001 & ΑΣΑ (10.000 €) Κ.Α.Δ. 30.7331.0013. 

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

Α1 ηάμε θαη Άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο Οικοδομικά κεηά απφ «πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο». 

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

18 6
ο 

1270 Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνχ 

γηα ηελ αλάζεζε χκβαζεο 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 2-11-2017 Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο, ηνπ απφ 31-10-2017 πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 
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ζηνλ 1ν πξνζσξηλφ 

κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΟΤ 

ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖ 

ΘΔΖ “ΠΡΑΣΗΟ” 

ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ», 

πξνυπνινγηζκνχ 

65.000,01€ (κε ΦΠΑ), 

ζχκθσλα κε ην απφ 2-11-

2017 Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο, 

ηνπ απφ 31-10-2017 

πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΘΔΖ “ΠΡΑΣΗΟ” ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ», πξνυπνινγηζκνχ 65.000,01€ 

(κε ΦΠΑ), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

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

ΒΛΑΖ Δ. ΑΡΥΟΝΣΖ – ΜΗΛΣΗΑΓΖ Κ. ΖΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ Δ.Δ. κε δ.η. ΔΓΔΘΛΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ” (ΑΦΜ 

999146112) πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (53,68%), απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή 

ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ. 

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

 

19 7
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1271 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο 

(πνιπεηήο ππνρξέσζε) 

ζπλνιηθνχ χςνπο 10.000,00 

επξψ κε ΦΠΑ γηα ηελ 

δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο 

απεπζείαο αλάζεζεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

θσηνηππηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

[Οκφθσλα] 
1. Α. Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη ηελ δηάζεζε πίζησζεο (πνιπεηήο ππνρξέσζε) χςνπο ζπλνιηθνχ πνζνχ 10.000,00 επξψ γηα 

ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηα έηε 2017 θαη 2018 σο εμήο: 

- ζην ηξέρνλ έηνο 2017 κε ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (4.000,00 επξψ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6654.0001 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ην νπνίν δεζκεχεηαη κε ηελ παξνχζα θαη 

- ζην έηνο 2018 κε ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ επξψ (6.000,00 επξψ). 

  Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ επηρνξήγεζε ηνπ ΤΠ.Δ. 

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. Ζ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 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 απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. 

20 8
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  1272 Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

θνξληδψλ ζε 17 έξγα ηνπ 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα πιηθψλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θνξληδψλ ζε 17 έξγα ηνπ κνπζείνπ Θενθίινπ ζηελ Βαξεηά Λέζβνπ», 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 51.546,17 € κε ΦΠΑ 24%. 

2.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. 30/2017 Μειέηεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

3.- Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ζρέδην, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
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κνπζείνπ Θενθίινπ ζηελ 

Βαξεηά Λέζβνπ». 

21 9
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1273 Έγθξηζε ησλ Σεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο θαη ηεο 

Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΡΔΟΤ 

(ΠΑΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ)». 

[Οκφθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΡΔΟΤ (ΠΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ)» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 732.450,00 € κε 

ΦΠΑ 17%., φπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. 

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

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ & Ζ/Μ, κεηά απφ «Γεκφζην Αλνηρηφ Γηαγσληζκφ» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ζχζηεκα 

δεκνπξάηεζεο ην «κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

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

22 10
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1274-1280 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 9 Ννεκβξίνπ 2017 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤΠΖ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Τζοσπής Παναγιώηης, Πρόεδρος 
2.- Ιωζηθέλλη Αθηνά, ηακηικό μέλος 
3.- Καηζαβέλλης Παναγιώηης, ηακηικό μέλος 
4.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος 
5.- Καραζάββας Νικόλαος, αναπληρωμαηικό μέλος ηοσ κοσ. Αζησρακάκη Κωνζηανηίνοσ 


