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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 60/21.11.2017 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 1308 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017 γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ 

Γήκνπ. 

[Οκφθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δηάζεζε ηεο παξαθάησ πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, ε νπνία 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ, σο θάησζη : 

 

1.  Πνζνχ 106.700,00 επξψ 

 

Κ.Α.Δ. 30.6641.0001/2017 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ  Γήκνπ Λέζβνπ» 

 

ρεη.: ε αξηζκ. 951/2017 ΑΑΤ 

 

 Υξεκαηνδφηεζε : Σαθηηθά Έζνδα. 

 
 

2 1α
ο 

1309 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: 2.000,00 επξψ  

ΚΑ: 10.6673.0001/2017 : «Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ». 

Υξεκαηνδφηεζε : ΣΑΚΣΗΚΑ  

3 2α
ο 

1310 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 
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1 00.6731.0004 40.000,00 949 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

2 00.6731.0003 60.000,00 948 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

3 00.8261.0002 123,36 950 ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

ΑΥΡΔΩΣΖΣΩ 

ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΩΝ 

4 2β
ο 

1311 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: 

Πνζνχ: 4.350,00 € 

ΚΑ: 00.6421.0000 «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη Απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ Αηξεηψλ έηνπο 2017» 

ρεη: Ζ αξηζκ. 947/14-11-2017 ΑΑΤ  

5 2γ
ο
 1312 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: 

1.  Πνζνχ 50.000,00 επξψ 

Κ.Α.Δ. 00.6737.0005/2017   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΉ ΤΜΒΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΟΑ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: ΠΡΟΣΑΗΑ – 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΡΗΘ. 278/16 ΑΓ». 

 ρεη.: ε αξηζκ. 939/2017 ΑΑΤ. 

6 2δ
ο
 1313 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 

ΚΑ 

πξνυπνινγηζκνχ 

Πνζφ  Α.Α.Τ ΣΗΣΛΟ 

1. 30.6262.0001 4.189,13€ 946 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟΦΩΣΔΗΝΖ 

ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ (ΑΣΑ) 

7 3α
ο
  1314 Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ 

πιεξψζεθαλ απφ ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή ηνπ 

[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 
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Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2017. 

λα εθδνζνχλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ: ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ. 

8 3β
ο
 1315 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: ΝΑΠΖ. 

 

9 3γ
ο
 1316 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: ΛΗΒΟΡΗΟΤ, 

ΛΑΦΗΩΝΑ. 

10 3δ
ο
 1317 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: ΚΔΡΑΜΗΟΤ. 

 

11 4
ο
 1318 Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε 

δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ 

 

[Οκφθσλα] 

Α. Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.548,99€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθεγφξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 840/2017 Α.Α.Τ.` 

Β. Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 128,70€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6116 κε ηίηιν   «Ακνηβέο 

δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.  

ρεη: Ζ αξηζκ. 275/2017 Α.Α.Τ.            

Γ. Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 198,15€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6224.0001 κε ηίηιν «Γηάθνξεο 

ηαρπκεηαθνξέο», γηα ηελ πιεξσκή ηαρπκεηαθνξψλ εγγξάθσλ απφ θαη πξνο ηνλ Γήκν Λέζβνπ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 278/2017 Α.Α.Τ. 

 Γ. Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.040,00€ 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 θιπ. 

  ρεη: Ζ αξηζκ. 280/2017 Α.Α.Τ. 

Δ. Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 608,40€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6461 κε ηίηιν «Έμνδα 

δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ», γηα ηελ πιεξσκή δεκνζηεχζεσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θιπ.  

 ρεη: Ζ αξηζκ. 272/2017 Α.Α.Τ. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 282/2017 Α.Α.Τ.   

Ε. Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.596,75€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6462 κε ηίηιν «Γεκνζίεπζε 
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πξνθεξχμεσλ», γηα ηελ πιεξσκή δεκνζηεχζεσλ πξνθεξχμεσλ θ.ι.π. 

ρεη: Ζ αξηζκ. 279/2017 Α.Α.Τ. 

12 5
ο
  1319 Έγθξηζε 2νπ Πξαθηηθνχ 

(Ζιεθηξνληθή 

Απνζθξάγηζε – 

Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ), ηνπ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ρξσκάησλ, 

ζρεηηθψλ πιηθψλ, 

κνλσηηθψλ πιηθψλ θιπ. 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ γηα ην έηνο 2017», 

πξνυπνινγηζκνχ 99.999,72 

€ (κε ΦΠΑ17%). 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 13-11-2017 2ν Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο – Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ρξσκάησλ, ζρεηηθψλ πιηθψλ, 

κνλσηηθψλ πιηθψλ θιπ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2017», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 99.999,72 € 

(κε ΦΠΑ17%), φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηεο εηαηξείαο « ΚΑΡΑΝΣΩΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» (ΑΦΜ 

084061593/ΓΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ) κε πξνζθεξφκελν πνζφ 45.125,23 € ρσξίο ΦΠΑ (52.796,52€ κε ΦΠΑ 17%) γηα ηελ 

αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, θαζψο 

απηή είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

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

 

13 6
ο
  1320 Έγθξηζε 2νπ  Πξαθηηθνχ 

(Ζιεθηξνληθή 

Απνζθξάγηζε – 

Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ), ηνπ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο: 

«Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο 

γηα ηηο αλάγθεο Β.Γ. 

Λέζβνπ», πξνυπνινγηζκνχ 

199.999,38 € (κε 

ΦΠΑ17%) 

[Οκφθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην απφ 14-11-2017 2
ν
 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο – Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Β.Γ Λέζβνπ», πξνυπ/κνχ δαπάλεο 199.999,38 επξψ (κε ΦΠΑ 17%) φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε ΑΦΜ 082881631 / ΓΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ θαη πξνζθεξφκελν πνζφ 170.767,92€ ρσξίο 

ΦΠΑ( 199.798,47€ κε ΦΠΑ 17%), ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, κεηά απφ ηελ θιήξσζε ησλ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ θαη 

βάζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο, βάζε ηηκήο, θαζψο είλαη ζχκθσλε 

κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

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

 

14 7
ο
  1321 Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ 

απνζθξάγηζεο θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα γξαθείσλ, 

θαξεθιψλ, ηξαπεδηψλ, 

πνιπζξνλψλ, βηβιηνζεθψλ, 

[Οκφθσλα]  
1.- Δγθξίλεη ην απφ 10-11-2017 Πξαθηηθφ Καηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα γξαθείσλ, θαξεθιψλ, ηξαπεδηψλ, πνιπζξνλψλ, βηβιηνζεθψλ, θσηηζηηθψλ, θνπξηηλψλ, κηθξνεπίπισλ 

θιπ γηα ηηο αλάγθεο γξαθείσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2017», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 70.000,00 επξψ κε 

ΦΠΑ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΠΖΥΑ ΜΗΥΑΛΖ & ΤΗΟΗ 

Ο.Δ.», κε ΑΦΜ 099804285 θαη πνζφ πξνζθνξάο 47.398,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη ζπλνιηθφ πνζνχ 55.455,66 επξψ, 

γηαηί θαηέζεζε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 
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θσηηζηηθψλ, θνπξηηλψλ, 

κηθξνεπίπισλ θιπ γηα ηηο 

αλάγθεο γξαθείσλ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 

2017» (Αξηζκ. Γηαθήξπμεο 

27616/19-5-2017). 

 

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

 

15 8
ο 

1322 Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ 

απνζθξάγηζεο θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα 

ηελ θάιπςε δξάζεσλ 

ππξνπξνζηαζίαο» (Αξηζκ. 

Γηαθήξπμεο 37284/29-6-

2017). 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 10-11-2017 Πξαθηηθφ Καηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 44.000,00 επξψ, φπσο 

απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΣΔΥΝΖ Α.Δ.», κε ΑΦΜ 

099832284 θαη πνζφ πξνζθνξάο 37.425,96 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ΦΠΑ, θαζψο θαηέζεζε φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

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

 

16 9
o 

1323 Έγθξηζε 1νπΠξαθηηθν 

(Ζιεθηξνληθή 

Απνζθξάγηζε – 

Αμηνιφγεζε 

Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ), ηνπ 

Αλνηθηνχ 

Γεκφζηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα 

ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν : 

«Πξνκήζεηα 

πιηθψλ νδηθήο 

ζήκαλζεο θαη 

αζθάιεηαο», 

πξνυπνινγηζκνχ 

76.912,29 € (κε 

ΦΠΑ 17%). 

[Οκφθσλα] 
Α) Δγθξίλεη ην 1

ν
 Πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ νδηθήο ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο», πξνυπνινγηζκνχ 76.912,29 € (κε ΦΠΑ 17%), φπσο 

απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

Β) Απνδέρεηαη ηηο πξνζθνξέο θαη εγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θάησζη αλαθεξνκέλσλ 

: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  

1 ΣΔΜΚΑ ΔΠΔ 

2 ΟΓΤΔΑ ΜΑΤΡΟΓΖΜΟ & ΗΑ Δ.Δ. 

3 ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΑΒΟΤΡΑΚΖ 

4 ΖΜΑ Α.Β.Δ.Δ. 

17 10
o 

1324 χληαμε Έθζεζεο, 

πξνέιεγρνο θαη έγθξηζε 

Ηζνινγηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ 

Απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 

Α) Καηαξηίδεη ηελ έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

ρξήζεο 2015 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ απφζπαζκα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

Β) Πξνειέγρεη θαη εγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 2015 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη 



 6 

2015 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξφ ηεο γηα ππνβνιή ηνπο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζή ηνπο. 

18 11
ο 

1325 Έγθξηζε 2νπ  Πξαθηηθνχ 

(Ζιεθηξνληθή 

Απνζθξάγηζε – 

Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ), ηνπ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο: 

«Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο 

γηα ηηο αλάγθεο Β.Γ. 

Λέζβνπ», πξνυπνινγηζκνχ 

199.999,38 € (κε 

ΦΠΑ17%) 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 14-11-2017 2

ν
 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο – Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Β.Γ Λέζβνπ», πξνυπ/κνχ δαπάλεο 199.999,38 επξψ (κε ΦΠΑ 17%) φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε ΑΦΜ 082881631 / ΓΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ θαη πξνζθεξφκελν πνζφ 170.767,92€ ρσξίο 

ΦΠΑ( 199.798,47€ κε ΦΠΑ 17%), ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, κεηά απφ ηελ θιήξσζε ησλ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ θαη 

βάζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο, βάζε ηηκήο, θαζψο είλαη ζχκθσλε 

κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

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

19 12
o 

1326 Έγθξηζε 2νπ  Πξαθηηθνχ 

(Ζιεθηξνληθή 

Απνζθξάγηζε – 

Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ), ηνπ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν : 

«Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ν.Α. 

Λέζβνπ πιελ ηεο Γ.Δ. 

Μπηηιήλεο», 

πξνυπνινγηζκνχ 

199.999,38 € (κε 

ΦΠΑ17%). 

[Οκφθσλα] 
1.- Δγθξίλεη ην απφ 14-11-2017 2

ν
 Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ν.Α. Λέζβνπ 

πιελ ηεο Γ.Δ. Μπηηιήλεο», πξνυπ/κνχ δαπάλεο 199.999,38 επξψ (κε ΦΠΑ 17%), φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε ΑΦΜ 082881631/ΓΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ θαη πξνζθεξφκελν πνζφ 170.939,54 € ρσξίο ΦΠΑ 

( 199.999,38 € κε ΦΠΑ 17%), γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, θαζψο ε πξνζθνξά ηεο ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

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

 

20 13
ο 

1327-
1334 

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  
ΕΚΣΟ 

ΗΜΕΡΗ
ΙΑ 

1335 Έγθξηζε δηάζεζεο 

πηζηψζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ 

[Οκφθσλα] 
Δγθξίλεη ηε δηάζεζε ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ ζε βάξνο ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017 γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ζηνπο θαηά λφκν δηθαηνχρνπο θαηά ην έηνο 



 7 

επηδνκάησλ θαηά ην έηνο 

2017. 

 
 

2017 : 

1.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 211.097,86, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0001 «Δλίζρπζε αηφκσλ κε αλάγθεο 

βαξηάο αλαπεξίαο». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 953 /21-11-2017 ΑΑΤ. 

2.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 35.793,36, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0004 «Δπίδνκα βαξηάο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 954/21-11-2017 ΑΑΤ. 

3.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ € 24.330,44, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6741.0010 «Δπίδνκα ζε θσθάιαια άηνκα». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 955/21-11-2017 ΑΑΤ. 

 

Μπηηιήλε 22 Ννεκβξίνπ 2017  

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤΠΖ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Σζοσπής Παναγιώηης, Πρόεδρος, 
2.- Καηζαρός Κων/νος, ηακηικό μέλος, 
3.- Ιωζηθέλλη Αθηνά, ηακηικό μέλος, 
4.- ηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος, 
5.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος. 


