ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ
Α/
Α
1

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 52/28-12-2016 ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ
Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ.
ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ.
ΘΔΜΑ
ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ
ΑΠΟΦ.
Προ 1

1085

Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 7.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6321 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηα «Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ».
ρεη. ε αξηζκ. 1066/2016 ΑΑΤ.
2.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 11.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.6322 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηα «Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ».
ρεη. ε αξηζκ. 1067/2016 ΑΑΤ.
3.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 3.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.6322 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηα «Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ».
ρεη. ε αξηζκ. 1068/2016 ΑΑΤ.

2

Προ 2

1086

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.
.

3

Προ 3

1087

Έγθξηζε πκςεθηζηηθψλ
Απνθάζεσλ Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 1.299.268,84 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Πιεξσκή ηνπ αξηζκ. 1/2016 πξαθηηθνχ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηελ „ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΛΔΒΟΤ».
ρεη. ε αξηζκ. 1070/2016 ΑΑΤ.
[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηηο θάησζη ζπκςεθηζηηθέο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 :
Α/Α
Κ.Α
Πνζφ ζε
Α.Α.Τ
Σίηινο
πξνυπνινγηζ
EURO
κνχ

1

1

00.6056.0001

490.0000,00

ΤΜΑΑΤ46

2

00.6516.0007

100.000,00

YMAAY47

3

00.6031

110.000,00

ΤΜ5

4

10.6011

58.000,00

ΤΜ6

5

15.6021

50.000,00

ΤΜ7

6

30.6011

40.000,00

ΤΜ8

7

30.6021

150.000,00

ΤΜ9

ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡ.
942/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΗΦΟΡΑ ΣΟ ΣΔΑΓΤ
ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡ.
942/2016 ΓΗΑ ΥΡΔΧΛΤΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ
ALPHA BANK(ΠΡΧΖΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΠΟΟΤ 1.750.000,00)
ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡ.
942/2016 ΓΗΑ ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ
ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡ.
942/2016 ΓΗΑ ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ
ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡ.
942/2016 ΓΗΑ ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ
ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡ.
942/2016 ΓΗΑ ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ
ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡ.
942/2016 ΓΗΑ ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ
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Προ 4

1088

Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ
πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα
Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 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: ΠΖΓΖ.
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Προ 5

1089

Αλάθιεζε Απνθάζεσλ Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο (Α.Α.Τ.) ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ησλ Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (Α.Α.Τ.) ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016, νη
νπνίεο δελ εθηειέζηεθαλ ελ φισ ή ελ κέξεη κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηε ζπλεκκέλε
Καηάζηαζε Αλαηξνπψλ Αλαιήςεσλ Τπνρξεψζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.375.005,10 €.
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Προ 6

1090

Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε
δαπαλψλ κεηάβαζεο θαη
ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ζε
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα,
ζπλέδξηα θιπ..

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλεο ζπλνιηθνχ πνζνχ :
ε βάξνο ηνπ Κ.Α 00.6073 πνζνχ 180,00 Δπξψ
ε βάξνο ηνπ Κ.Α 30.6422.0000 πνζνχ 1.075,96 Δπξψ
Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 392,00 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ
Γεκνηηθνχ ππαιιήινπ Απνζηνιέιιε Νηθνιάνπ, θιάδνπ ΠΔ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, ν νπνίνο κεηέβε ζηελ
Αζήλα ζηηο 11/12/2016,επέζηξεςε ζηηο 16/12/2016 θαη ζπκκεηείρε ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην

2

Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) κε
ηίηιν “Θεζκηθφ πιαίζην, αδεηνδφηεζε θαη εθαξκνγέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο”πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
12/12/2016 έσο θαη 16/12/2016 θαηφπηλ ηεο 1001/2016 Α.Ο.Δ.
ρεη: Οη αξηζκ. 136/15-01-2016 Α.Α.Τ.
Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 284,48 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ
Γεκνηηθνχ ππαιιήινπ ηεξγηφπνπινπ Ησάλλε, θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, ν νπνίνο κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο
21/10/2016,επέζηξεςε ζηηο 9/11/2016 θαη ζπκκεηείρε ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην
Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) κε ηίηιν
“Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθψλ, Πνιενδνκηθψλ θαη Υσξνηαμηθψλ Γεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ
ζπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.)” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 31/10/2016 έσο θαη 4/11/2016 θαηφπηλ ηεο
811/2016 Α.Ο.Δ.
ρεη: Οη αξηζκ. 136/15-01-2016 Α.Α.Τ.
Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 399,48 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ
Γεκνηηθνχ ππαιιήινπ Πεξγάκαιε Νηθνιάνπ, θιάδνπ ΠΔ3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ν νπνίνο κεηέβε ζηελ Αζήλα
ζηηο 11/12/2016,επέζηξεςε ζηηο 16/12/2016 θαη ζπκκεηείρε ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην
Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) κε
ηίηιν “ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΔΛΟΣ ISO 9001:2015 KAI ΔΛΟΣ EN ISO 19011:2011 ”πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 12/12/2016 έσο θαη 16/12/2016 θαηφπηλ ηεο 984/2016 Α.Ο.Δ.
ρεη: Οη αξηζκ. 136/15-01-2016 Α.Α.Τ.
Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 180,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο εηαηξίαο Forum Training & Consulting ε
νπνία παξείρε ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ on line ζηε δεκνηηθή ππάιιειν Βαζίια
Άλλα, ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 927/19 -12 -2016 ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θαηφπηλ ηεο 2671/2016 Απφθαζεο
Γεκάξρνπ.
ρεη:H αξηζκ. Α.Α.Τ. 607/12-04-2016
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Προ 7

1091

Καζνξηζκφο ηνπ ηέινπο ρξήζεο
ησλ ρψξσλ γηα ηελ άζθεζε
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζην
Γήκν Λέζβνπ γηα ην έηνο 2017
θαη εμήο.

[Οκφθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ην ηέινο ρξήζεο ησλ ρψξσλ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ ζην Γήκν Λέζβνπ γηα ην έηνο 2017 θαη εμήο λα παξακείλεη ίδην κε ησλ εηψλ 2015 θαη 2016, ήηνη :
 75,00 € /m2 γηα ηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο
 50,00 € /m2 γηα φιν ηνλ ππφινηπν Γήκν Λέζβνπ.
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Προ 8

1092

Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 22-12-2016 Πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο «Πξνκήζεηαο ειεθηξνληθψλ

3

θαηαθχξσζε ηεο «Πξνκήζεηαο
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη
κεραλψλ γξαθείνπ (Ζ/Τ, ππνι.
ινγ. κεραλέο, ζπζθεπέο
ηειενκνηνηππίαο, ηειεθσληθέο
ζπζθεπέο, θιπ) γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ».

ζπζηεκάησλ, κεραλψλ γξαθείνπ (Ζ/Τ, ππνι. Λνγ. Μεραλέο, ζπζθεπέο ηειενκνηνηππίαο, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο,
θιπ.) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 52.433,55 επξψ κε ΦΠΑ, φπσο ζπληάρζεθε απφ
ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζπλνπηηθψλ Γηαγσληζκψλ ηνπ Γήκνπ.
2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ „ΚΑΛΛΟΝΗΑΣΖ ΥΡΤΑΝΘΖ‟, ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε, ε νπνία είλαη κνλαδηθή αιιά γίλεηαη απνδεθηή θαζψο είλαη πιήξεο θαη ζχκθσλε κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαθήξπμεο θαη
αλέξρεηαη ζε 50.234,39 € (κε ΦΠΑ 17%).
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Προ 9

1093

Απνδνρή δσξεάο 18 παγθαθίσλ
ζην Γήκν Λέζβνπ απφ ηελ κε
θεξδνζθνπηθή κε θπβεξλεηηθή
νξγάλσζε Danish Refugee
Council (DRC).

[Οκφθσλα]
Απνδέρεηαη ηε δσξεά ζην Γήκν Λέζβνπ απφ ηελ κε θεξδνζθνπηθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Danish Refugee
Council (DRC) 18 παγθαθίσλ, γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ηδηαίηεξα θνληά ζηα ρσξηά ηεο
Μφξηαο θαη ηεο Παλαγηνχδαο
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Προ 10

1094

Έγθξηζε Β΄ Πξαθηηθνχ αλνηρηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη
αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ
ζίηηζεο α) καζεηψλ κνπζηθνχ
ζρνιείνπ Λέζβνπ, β) απφξσλ
δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ ΝΠΓΓ
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο».

[Οκφθσλα]
1.- Σελ έγθξηζε ηνπ απφ 27-12-2016 Β΄ Πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη γλσκνδφηεζεο ηνπ
αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ ζίηηζεο α) καζεηψλ κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λέζβνπ, β)
απφξσλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» πξνππ/κνχ δαπάλεο 220.271,13 επξψ, φπσο
ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.

Έγθξηζε Β΄ Πξαθηηθνχ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη
αλάδεημε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ
θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ».

[Οκφθσλα]
1.- Σελ έγθξηζε ηνπ απφ 27-12-2016 Β΄ Πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη γλσκνδφηεζεο ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ ζίηηζεο α) καζεηψλ κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λέζβνπ, β) απφξσλ
δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» πξνππ/κνχ δαπάλεο 220.271,13 επξψ, φπσο ζπληάρζεθε απφ
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.
2.- α- Σελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ Η.Κ.Δ
(CLEAN BY DAILY FRESH), κε έδξα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 47, Διεπζίλα, σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο αλσηέξσ
πξνκήζεηαο γηα ηηο νκάδεο Α΄& Β΄ πνπ αθνξνύλ ην Γήκν Λέζβνπ έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ γηα ηελ νκάδα Α΄ ύψνπο
14.999,10€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη γηα ηελ νκάδα Β΄ ύψνπο 13.165,54€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
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Προ 11

1095

2.- Σελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο ΣΕΑΝΔΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ. κε έδξα ηα Αιπθαληά Μπηηιήλε Λέζβνπ σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, θαζψο ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη αλαιχεηαη σο εμήο :
 Γηα ηελ νκάδα Α΄ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 59.700,33€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
(εκεξήζην θφζηνο ζίηηζεο αλά καζεηή ρσξίο ΦΠΑ 3,02€)
 Γηα ηελ νκάδα Β΄ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ «Κ.Π&Α.Γ.Λ» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 160.570,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
(ηηκή κεξίδαο ρσξίο ΦΠΑ 4,70€)

4

β- Σελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. κε έδξα ην 2Ο ρηιηφκεηξν Μπηηιήλε - Θεξκήο
Λέζβνπ, σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο γηα ηελ νκάδα Γ΄ πνπ αθνξά ην ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο
Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Λέζβνπ, έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ ύψνπο 9.124,13€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Γ) Οη πξνζθνξέο ησλ αλσηέξσ είλαη πιήξεηο, ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξαλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή.
Σα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ εληάζεσλ θαηά ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 127& 221 ηνπ
Ν.4412/2016.
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Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε
δηαθφξσλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.

[Οκφθσλα]
Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.941,39€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο
λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθεγφξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ, ήηνη:
Α/Α

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΠΟΟ

1.

ΡΑΛΛΗΑ ΓΗΑΝΝΑΚΟΤ

18/2016

260,00

2.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

63/2016

196,56

3.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

65/2016

196,56

4.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

62/2016

400,14

5.

ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΟΤΚΑΛΑ

94/2016

37,44

6.

ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΟΤΚΑΛΑ

93/2016

37,44

7.

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΝΟΣΟΠΟΤΛΟΤ

27/2016

85,56

8.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

66/2016

196,56

9.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

67/2016

196,56

10.

ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΧΡΗΑΣΔΛΛΖ

152/2016

336,96

11.

ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΧΡΗΑΣΔΛΛΖ

153/2016

174,33

12.

ΒΑΓΓΔΛΖ ΕΧΓΡΑΦΟ

208/2016

93,60

13.

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ

74/2016

174,33

14.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

64/2016

256,23

15.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

71/2016

561,60

16.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

72/2016

175,50

17.

ΑΘΑΝΑΗΑ ΠΑΠΗΟΜΤΣΖ

68/2016

293,67

(€)
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18.

ΒΑΓΓΔΛΖ ΕΧΓΡΑΦΟ

209/2016

187,20

19.

ΑΝΘΗΠΠΖ ΣΟΡΒΑ

470/2016

336,96

20.

ΜΑΡΗΑ ΒΔΜΒΔΣΟΤ

584/2016

374,40

21.

ΝΗΚΟ ΒΑΛΗΟ

45/2016

288,00

22.

ΜΑΡΗΑ-ΡΑΛΛΟΤ ΥΑΣΕΖΚΟΜΝΖΝΟΤ

73/2016

288,00

23.

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΤΕΗΝΟΓΛΟΤ

276/2016

336,96

24.

ΦΧΣΗΟ ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ

27/2016

288,00

25.

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ

136/2016

336,96

26.

ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΧΡΗΑΣΔΛΛΖ

144/2016

551,07

27.

ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΧΡΗΑΣΔΛΛΖ

156/2016

280,80

ρεη: Ζ αξηζκ.343/2016 Α.Α.Τ.
Ζ αξηζκ.960/2016 Α.Α.Τ.
Ζ αξηζκ.1054/2016 Α.Α.Τ.
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

6.941,39

Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 2000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6494 κε ηίηιν «Έμνδα
ζπκβνιαηνγξάθσλ & δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ», γηα ηελ πιεξσκή ζπκβνιαηνγξάθσλ & δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη:
Α/Α
1.

ΔΠΧΝΤΜΗΑ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ

ΓΗΟΝΤΗΑ ΚΟΚΚΗΝΟΤ

ρεη: Ζ αξηζκ.351/2016 Α.Α.Τ.

238/2016
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

(€)

2000,00
2000,00

Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 297,42€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.10.6463 κε ηίηιν «Έμνδα ινηπψλ
δεκνζηεχζεσλ», γηα ηελ πιεξσκή δεκνζηεχζεσλ αλαθνηλψζεσλ, πξνθεξχμεσλ, θ.ι.π., ήηνη:
Α/
Α

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΠΟΟ

1.

ΠΟΛΗΣΗΚΑ

624/2016

67,86

2.

ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ

2840/2016

49,14

3.

ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ

2832/2016

77,22

(€)
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4.

ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ(ΚΛΖΡ.Γ.ΚΟΤΦΟΤ)

6775/2016

39,78

5.

ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ(ΚΛΖΡ.Γ.ΚΟΤΦΟΤ)

6777/2016

46,57

6.

ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ(ΚΛΖΡ.Γ.ΚΟΤΦΟΤ)

6760/2016

16,85

ρεη: Ζ αξηζκ.640/2016 A.A.Y.

ΤΝΟΛΟ

297,42

Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.10.6461 κε ηίηιν «Έμνδα
δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ», γηα ηελ πιεξσκή δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θ.ι.π., ήηνη:
Α/Α

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

1.

ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ

2892/2016

ρεη: Ζ αξηζκ.464/2016 A.A.Y.

ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

(€)

1.000,00

1.000,00

Δ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.000,01€ 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 θ.ι.π., ήηνη:
Α/Α

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

1β

ο
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Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε
δαπαλψλ κεηάβαζεο θαη
ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ζε
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα,
ζπλέδξηα θιπ.

ΠΟΟ

1.

ΦΧΝΖ ΣΖ ΛΔΒΟΤ

381/2016

200,00

2.

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ

3131/2016

800,01

ρεη: Ζ αξηζκ.348/2016 A.A.Y.
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ΑΡΗΘΜΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΤΝΟΛΟ

(€)

1000,01

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλεο ζπλνιηθνχ πνζνχ :
ε βάξνο ηνπ Κ.Α 10.6422 πνζνχ 2.022,66 Δπξψ
ε βάξνο ηνπ Κ.Α 00.6073 πνζνχ

880,00 Δπξψ

ε βάξνο ηνπ Κ.Α 20.6422.0000 πνζνχ 577,88 Δπξψ
ε βάξνο ηνπ Κ.Α 30.6422.0000 πνζνχ 3.268,16 Δπξψ
ε βάξνο ηνπ Κ.Α 00.6423 πνζνχ 2107,32 Δπξψ
Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 223,80 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ηεο
Γεκνηηθήο ππαιιήινπ Σξαληάιε Μαξίαο, θιάδνπ ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο
5/10/2016,επέζηξεςε ζηηο 14/10/2016 θαη παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα «Σα έζνδα ησλ Γήκσλ
θαη ε είζπξαμή ηνπο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 θαη 14/10/2016 απφ ηελ εηαηξεία “Δπαγγεικαηηθή Γλψζε”

7

πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Σδαβέιια 6, Ν. Φπρηθφ, Αζήλα, θαηφπηλ ηεο 1980/2016 απφθαζεο Γεκαξρνχληνο
Αληηδεκάξρνπ θαζψο θαη έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε δαπάλεο πνζνχ 340,00 € γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ ζπκκεηνρήο
ζην ζεκηλάξην ηνπ αλσηέξσ ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 693/14-10-2016 ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο
εηαηξείαο “ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΝΧΖ”.
ρεη: Οη αξηζκ.913/09-09-2016 & 607/12-04-2016 Α.Α.Τ.
Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 327,80 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ηεο
δεκνηηθήο ππαιιήινπ Αλδξίθνπ-Σζακπιάθνπ Αθξνχιαο, θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο
13/11/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 17/11/2016 θαη παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθφ δηήκεξν ζεκηλάξην, γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Πνιηηψλ, γηα ην ππνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηαξρηθψλ Πξάμεσλ Ρνήο Δξγαζηψλ, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο 14
θαη 15/11/2016, ζην θηίξην ηεο ΓΓΠ, είζνδνο Υαλδξή 1, Καιιηζέα - Αηηηθήο, θαηφπηλ ηεο ππ‟ αξηζκ. 2467/2016
απφθαζεο Γεκαξρνχληνο Αληηδεκάξρνπ.
ρεη: Ζ αξηζκ. 913/09-09-2016 Α.Α.Τ.
Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 391,20 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ηεο
δεκνηηθήο ππαιιήινπ Σνπξακάλε Μαξίαο, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 15/11/2016,
επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 20/11/2016 θαη παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθφ ηξηήκεξν ζεκηλάξην, γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Μεηξψνπ Πνιηηψλ, γηα ην ππνζχζηεκα Γεκνηνινγίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Αζηηθήο θαη
Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ απφ 16 έσο θαη 18/11/2016, ζην θηίξην ηεο ΓΓΠ, είζνδνο
Υαλδξή 1, Καιιηζέα - Αηηηθήο, θαηφπηλ ηεο ππ‟ αξηζκ. 896/2016 ΑΟΔ.
ρεη: Ζ αξηζκ. 913/09-09-2016 Α.Α.Τ.
Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 40,00 € γηα ηελ πιεξσκή εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο
ππαιιήινπ Κνπκή Γηφιαο, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 25/11/2016 θαη
παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθφ κνλνήκεξν ζεκηλάξην κε ζέκα «Άδεηεο & απνδνρέο αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
ΟΣΑ & ησλ ΝΠΓΓ απηψλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25/11/2016 απφ ηελ εηαηξία “Κέληξν Δθπαίδεπζεο ,
Κέληξν Γηά Βίνπ Μάζεζεο 1νπ επηπέδνπ” θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 2412/2016 απφθαζεο Γεκαξρνχληνο Αληηδεκάξρνπ
θαζψο θαη έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε δαπάλεο πνζνχ 70,00 € γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ ζπκκεηνρήο ζην ζεκηλάξην
ηεο αλσηέξσ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 694/25-11-2016 ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο
“ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΣΑ – ΝΠΓΓ – Δ.Δ.”
ρεη:H αξηζκ. 913/09-09-2016 ΑΑΤ & 607/12-04-2016 Α.Α.Τ.
Δ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 437,60 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα, έμνδα δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο εηδηθήο ζπλεξγάηηδαο ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ Μπνπικπνχιε Μαξίαο, ε νπνία κεηέβε ζηε
Θεζζαινλίθε ζηηο 4/11/2016, επέζηξεςε ζηηο 6/11/2016 θαη ζπκκεηείρε ζην 11ν Πνιπζπλέδξην “ΚΑΗΝΟΣΟΜΊΑ
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ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5/11/2016 απφ ηελ “ka-business.gr”, θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 2378/2016
απφθαζεο Γεκαξρνχληνο Αληηδεκάξρνπ.
ρεη: Ζ αξηζκ. 798/06-07-2016 Α.Α.Τ.
Σ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 511,48 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα, έμνδα δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο εηδηθήο ζπλεξγάηηδαο ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ Μπνπικπνχιε Μαξίαο, ε νπνία κεηέβε ζηε Λάξηζα
ζηηο 14/10/2016, επέζηξεςε ζηηο 16/10/2016 θαη ζπκκεηείρε ζην 2ν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηηο “Πφιεηο πνπ
καζαίλνπλ” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 θαη 15/11/2016 απφ ην Γήκν Λαξηζαίσλ, θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 2116/2016
απφθαζεο Γεκάξρνπ.
ρεη: Ζ αξηζκ. 798/06-07-2016 Α.Α.Τ.
Ε) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 799,76 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα, έμνδα δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο εηδηθήο ζπλεξγάηηδαο ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ Μπνπικπνχιε Μαξίαο, ε νπνία κεηέβε ζηε
Θεζζαινλίθε ζηηο 17/11/2016, επέζηξεςε ζηηο 21/11/2016 θαη ζπκκεηείρε ζηελ έθζεζε “PHILOXENIA 2016” σο
εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζην stand ηνπ ζπλδέζκνπ Ηακαηηθψλ Πεγψλ Λέζβνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΘ απφ 18-20/11/2016, θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 870/2016 ΑΟΔ.
ρεη: Ζ αξηζκ. 798/06-07-2016 Α.Α.Τ.
Ζ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 660,20 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα, έμνδα δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Σζνππή Καζζάλδξαο, θιάδνπ ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ε νπνία κεηέβε
ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 17/11/2016, επέζηξεςε ζηηο 24/11/2016 θαη ζπκκεηείρε ζηελ έθζεζε “PHILOXENIA 2016”
σο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζην stand ηνπ ζπλδέζκνπ Ηακαηηθψλ Πεγψλ Λέζβνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΘ απφ 18-20/11/2016, θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 870/2016 ΑΟΔ.
ρεη: H αξηζκ. 136/15-1-2016 ΑΑΤ
Θ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 252,98 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Αξάκβνγινπ Πειαγίαο, θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία κεηέβε ζηελ
Αζήλα ζηηο 14/9/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 22/9/2016 θαη παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε
ζέκα « Σν Νέν Θεζκηθφ Πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πνπ ηζρχεη απφ 8/8/2016», πνπ δηνξγάλσζε ε εηαηξία
Training & Consulting Ltd, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 1924/2016 απφθαζε Γεκαξρνχληνο Αληηδεκάξρνπ θαζψο θαη
έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε δαπάλεο πνζνχ 400,00 € γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ ζπκκεηνρήο ζην ζεκηλάξην ηεο
αλσηέξσ ππαιιήινπ θαζψο θαη ηεο δεχηεξεο ζπκκεηέρνπζαο Αξγπξνχ Δπαγγειίαο, ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 296/1509-2016 ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο Project Training & Consulting Ltd.
ρεη: H αξηζκ. 913/09-09-2016 ΑΑΤ & 607/12-04-2016 ΑΤΤ
Η) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 369,28 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο

9

απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Αξγπξνχ Δπαγγειίαο, θιάδνπ ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία κεηέβε ζηελ
Αζήλα ζηηο 14/9/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 18/9/2016 θαη παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε
ζέκα « Σν Νέν Θεζκηθφ Πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πνπ ηζρχεη απφ 8/8/2016», πνπ δηνξγάλσζε ε εηαηξία
Training & Consulting Ltd, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 1924/2016 απφθαζε Γεκαξρνχληνο Αληηδεκάξρνπ.
ρεη: H αξηζκ. 913/09-09-2016 ΑΑΤ & 607/12-04-2016 ΑΤΤ
ΗΑ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 711,00 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ, εμφδσλ
δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Ξπλέιιε – Μαξαγθνπνχινπ Δπδνμίαο,
θιάδνπ ΓΔ Δξγνδεγψλ, ε νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 22/11/2016 επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 27/11/2016 θαη
εθηέιεζε ηηο παξαθάησ εξγαζίεο : 1) ζηηο 22/11/2016 πξνζήιζε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο 2) ζηηο 23/11/2016 παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα “Κιεξνδνηήκαηα, ζεζκηθφ
πιαίζην θαη πξφζθνξνη ηξφπνη αμηνιφγεζήο ηνπο” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην “Κέληξν Δθπαίδεπζεο, Κέληξν
Γηά Βίνπ Μάζεζεο 1νπ επηπέδνπ” 3) ζηηο 24/11/2016 πξνζήιζε ζηε Γ/λζε Κνηλνθειψλ Πεξηνπζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ 4) ζηηο 25/11/2016 πξνζήιζε ζηε Γ/λζε Κνηλνθειψλ Πεξηνπζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 901/2016 ΑΟΔ θαζψο θαη έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε δαπάλεο πνζνχ 70,00 € γηα ηελ πιεξσκή
εμφδσλ ζπκκεηνρήο ζην ζεκηλάξην ηεο αλσηέξσ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 686/23-11-2016 ηηκνιφγην
παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο “ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΣΑ – ΝΠΓΓ – Δ.Δ.”
ρεη: H αξηζκ. 136/15-01-2016 ΑΑΤ & 607/12-04-2016 Α.Α.Τ.
ΗΒ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 332,28 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ Αιεμίνπ Γεσξγίνπ, θιάδνπ ΣΔ Σερλνιφγσλ Μερ/γσλ Μεραληθψλ, ν
νπνίνο κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 25/10/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 27/10/2016 θαη ζπκκεηείρε ζην
Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Σκήκα Γ΄,πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26/10/2016 θαηφπηλ ηεο αξηζκ.
2297/2016 απφθαζεο Γεκάξρνπ .
ρεη: H αξηζκ. 135/15-1-2016 ΑΑΤ.
ΗΓ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 417,60 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Αξάκβνγινπ Πειαγίαο, θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ, ε νπνία κεηέβε ζηελ
Αζήλα ζηηο 11/12/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 14/12/2016 θαη ζπκκεηείρε ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ηνπ
ΔΚΓΓΑ θαηφπηλ ηεο 2646/2016 Απφθαζεο Γεκάξρνπ.
ρεη: H αξηζκ. 913/09-09-2016 ΑΑΤ
ΗΓ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 358,48 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο ππαιιήινπ Παπαδάθε Μπξζίλεο, απνζεθαξίνπ κε ζχκβαζε έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΒΑ, ε
νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 19/10/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 20/10/2016 θαη ζπκκεηείρε ζε ζεκηλάξην
γηα ην ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ ηεο Κεληξηθήο Απνζήθεο ηνπ Γηθαηνχρνπ θαηφπηλ ηεο 2259/2016
Απφθαζεο Αληηδεκάξρνπ.
ρεη: H αξηζκ. 798/06-07-2016 ΑΑΤ
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ΗΔ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 521,40 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ πξηαλνχ Κσλζηαληίλαο, θιάδνπ ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ε νπνία
κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 4/12/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 9/12/2016 θαη ζπκκεηείρε ζε επηκνξθσηηθφ
ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο κε ζέκα “ΑΣΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ” θαηφπηλ ηεο 964/2016 ΑΟΔ.
ρεη: H αξηζκ. 136/15-01-2016 ΑΑΤ
ΗΣ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 513,00 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Καξαγηάλλε Αλαζηαζίαο, θιάδνπ ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ε νπνία
κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 4/12/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 9/12/2016 θαη ζπκκεηείρε ζε επηκνξθσηηθφ
ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο κε ζέκα “ΑΣΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ” θαηφπηλ ηεο 964/2016 ΑΟΔ.
ρεη: H αξηζκ. 136/15-01-2016 ΑΑΤ
ΗΕ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 349,28 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ ηπιηαλίδνπ Μαξηάλζεο, θιάδνπ ΠΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ,
Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 7/12/2016, επέζηξεςε ζηε
Μπηηιήλε ζηηο 9/12/2016 θαη 1νλ)επηζθέθζεθε ην Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 2νλ)
ζπκκεηείρε ζε εκεξίδα κε ηίηιν “Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε – Ζ Μεγάιε Πξφθιεζε ηνπ 21νπ Αηψλα” πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9/12/2016 ζην Γήκν Κνξπδαιινχ , Αηηηθήο θαηφπηλ ηεο 2606/2016 Απφθαζεο Γεκάξρνπ.
ρεη: H αξηζκ. 136/15-01-2016 ΑΑΤ
ΗΖ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 236,40 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Μαπξνληθφια Δπθξνζχλεο, θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο &
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 8/12/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 9/12/2016
θαη ζπκκεηείρε ζε εκεξίδα κε ηίηιν “Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε – Ζ Μεγάιε Πξφθιεζε ηνπ 21νπ Αηψλα” πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9/12/2016 ζην Γήκν Κνξπδαιινχ , Αηηηθήο θαηφπηλ ηεο 2606/2016 Απφθαζεο Γεκάξρνπ.
ρεη: H αξηζκ. 136/15-01-2016 ΑΑΤ
ΗΘ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 276,88 € γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ Αλαηνιίηε Εσήο, θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο & Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ε νπνία κεηέβε ζηελ Αζήλα ζηηο 8/12/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 9/12/2016 θαη ζπκκεηείρε ζε
εκεξίδα κε ηίηιν “Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε – Ζ Μεγάιε Πξφθιεζε ηνπ 21νπ Αηψλα” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 9/12/2016 ζην Γήκν Κνξπδαιινχ, Αηηηθήο θαηφπηλ ηεο 2606/2016 Απφθαζεο Γεκάξρνπ.
ρεη: H αξηζκ. 136/15-01-2016 ΑΑΤ
Κ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε πνζνχ 245,60 € γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ δηαλπθηέξεπζεο θαη εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ Κηνπηνχξνγινπ Γεκήηξε, θιάδνπ ΓΔ Οδεγψλ, ν νπνίνο κεηέβε ζηελ
Αζήλα ζηηο 7/11/2016, επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 10/11/2016 θαη κεηέθεξε γηα επηζθεπή ην Απνξξηκαηνθφξν
φρεκα κε αξηζκφ ΚΖΗ6786, ζην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηεο MERCEDES BENZ, θαηφπηλ ηεο 844/2016 ΑΟΔ.
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ρεη: H αξηζκ. 135/15-01-2016 ΑΑΤ
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Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ησλ
φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
εηδψλ ηξνθίκσλ γηα αλάγθεο
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ
ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
& Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ θαη γάιαθηνο γηα αλάγθεο
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ & ηνπ ΝΠΓΓ
έηνπο 2016».

[Οκφθσλα]
1) Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ησλ θάησζη πηζηψζεσλ ζε βάξνο ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2016 :
ΑΑΤ
ΣΗΣΛΟ
Κ.Α.
ΠΟΟ
1060/20-12-2016

Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ

15.6063.0001

400,00

30.6063.0003

16.600,00

35.6063.0003

6.000,00

(ρνιηθφο θχιαθαο)
1061/20-12-2016

Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ
(Γ/λζε Σερληθήο Τπεξεζίαο )

1065/20-12-2016

Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ
(Γ/λζε Πεξηβάιινληνο)

2) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 29/2016 κειέηεο πνπ ζπλέηαμε ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ,
πξνυπ/κνχ δαπάλεο 53.960,09 επξψ κε ΦΠΑ.
3) Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ [άξζξα 116 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ
Α΄147/08-08-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24 ΔΔ
θαη 2014/25/ ΔΔ)].
4) Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ άξζξα ηνπ λ. 4412/2016.
15
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πγθξφηεζε Πξψηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ
δεκνπξάηεζε έξγσλ
εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο
κέρξη 1.000.000€ ρσξίο ΦΠΑ γηα
ην έηνο 2017.

[Οκφθσλα]
Α) πγθξνηεί ηελ πξψηε ηξηκειή Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ δεκνπξάηεζε έξγσλ εθηηκψκελεο αμίαο
ζχκβαζεο κέρξη 1.000.000€ ρσξίο ΦΠΑ γηα ην έηνο 2017, ζχκθσλα κε ην απφ 15-12-2016 Πξαθηηθφ θιήξσζεο θαη
ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο:
1.-Σαθηηθά κέιε:
α.- Σζαπψλε Μαξία, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ΠΔ πνπ ζα εθηειεί θαη ρξέε Πξνέδξνπ
β.- Αλδξηάλε Καιιηφπε, Σνπνγξάθν Μεραληθφ ΣΔ
γ.- έληα Δξκφιαην, Μεραλνιφγν Μεραληθφ ΠΔ
2.-Αλαπιεξσκαηηθά κέιε:
α.- Παπαζσηεξίνπ Διεπζεξία, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ΠΔ πνπ ζα εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ζηελ αλσηέξσ
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επηηξνπή.
β.- Καξαγηάλλε Αλαζηαζία, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ΣΔ
γ- Μαθξή Γέζπνηλα, Μεραλνιφγν Μεραληθφ ΠΔ
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε Καξαγηάλλε Αλαζηαζία θαη Μαθξή Γέζπνηλα ζα αλαπιεξψλνπλ θαηά ηελ αλσηέξσ
ζεηξά δηνξηζκνχ νπνηνδήπνηε απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηπρφλ απνπζηάδνπλ ιείπνπλ ή θσιχνληαη, εθηφο ηνπ Πξνέδξνπ.
(Β) Οξίδεη εθπξφζσπν ησλ εξγνιεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή απηνχ, ρσξίο λα κεηέρεη ζηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ σο εμήο:
1.-Σαθηηθφ κέινο:
- Καιδέιιε Αληψλε, εθπξφζσπν ηεο ΑΣΔ
2.-Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο:
- Παλαγφπνπιν Βαζίιε, εθπξφζσπν ηεο ΠΔΔΓΔ
(Γ) Οξίδεη γξακκαηέα ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ηνλ θ. Υαιέιιε Ησάλλε θαη αλαπιεξσηή απηνχ ηελ θ. Παλζειελά
Όιγα.
ο
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Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ
εζφδσλ – εμφδσλ 2017 ηνπ
Κιεξνδνηήκαηνο Διβίξαο
Καηζνχιε.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ - Δμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο ΔΛΒΗΡΑ
ΚΑΣΟΤΛΖ, ν νπνίνο αλαθεθαιαησηηθά εκθαλίδεη :
ΔΟΓΑ
: 7.650,81 €
ΔΞΟΓΑ
: 7.650,81 €

1101

Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ
δηαγσληζκνχ θαη αλάδεημε
πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε
ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε
θζνξψλ πιαθνζηξψζεσλ
νηθηζκψλ θαη πφιεσλ ΝΑ
Λέζβνπ».
Έγθξηζε Πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ θαη αλάδεημε
πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ αλά
νκάδα εηδψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ινηπψλ
Γεκ. Δλνηήησλ πιελ Γ.Δ.

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 21-12-2016 1ν Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ πιαθνζηξψζεσλ
νηθηζκψλ θαη πφιεσλ ΝΑ Λέζβνπ» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 59.996,72 € κε ΦΠΑ.
2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο «ΜΗΝΑΒΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ» πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (55,82%) απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε
ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ.

1102

[Οκφθσλα]
1.- Σελ έγθξηζε ηνπ απφ 5/12/2016 Πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ & αμηνιφγεζεο ηερληθψλ & νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ
ινηπψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πιελ Γ.Δ. Μπηηιήλεο» ζπλνιηθήο πίζησζεο 69.600,00 επξψ κε ηνλ ΦΠΑ, φπσο
ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.
2.- Σελ αλάδεημε σο πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο αλά Οκάδα εηδψλ ησλ θάησζη
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Μπηηιήλεο».
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Δμέηαζε αηηήκαηνο Βαζηιηθήο
Γεκεξηδή γηα εμσδηθαζηηθφ
ζπκβηβαζκφ κε ην Γήκν Λέζβνπ.

δηαγσληδνκέλσλ πξνκεζεπηψλ, πνπ πξνζέθεξαλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, φπσο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ
ΑΝΑΔΟΥΟ

1
ΦΗΛΣΡΑ

ΑΦΟΗ Πνπιάθε Ο.Δ.

ΠΡΟΦΟΡΑ
(ΕΤΡΩ)
ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
8.995,30

2
ΜΠΑΣΑΡΗΔ
3
ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΦΑΛΔΗΔ
4
ΜΑΚΣΡΑ

Καλέιινο Γεκήηξηνο

5.896,80

Καλέιινο Γεκήηξηνο

1.928,16

Καλέιινο Γεκήηξηνο

2.571,33

5
ΔΛΑΣΗΚΑ

Βνπλάηζνο Π. Γεκήηξηνο

42.706,17

[Οκφθσλα]
Α) Κάλεη δεθηφ ην ππ‟ αξηζκ. πξση. 58634/19-10-2016 αίηεκα ηεο Βαζηιηθήο Γεκεξηδή γηα εμσδηθαζηηθφ
ζπκβηβαζκφ κε ην Γήκν Λέζβνπ, δεδνκέλνπ φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
παξαηηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηφθσλ θαη δηθαζηηθψλ εμφδσλ.
Β) Δγθξίλεη λα θαηαβιεζεί ζηελ σο άλσ απφ ην Γήκν Λέζβνπ κφλν ην θεθάιαην, ήηνη ην πνζφ ησλ 5.509,22 €, σο
νθεηιφκελν πνζφ πνπ δηεθδηθεί κε ηελ απφ 20/5/2016 θαη ππ‟ αξηζκ. θαηάζεζεο 30/2015 αγσγή ηεο ελψπηνλ ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο, άλεπ ηφθσλ θαη δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγσγή δελ
πεξηιακβάλεη παξαγεγξακκέλα ηηκνιφγηα.
Γ) Γίλεη εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ζην δηθεγφξν θ. Πξνθφπην Σδηκή γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηνπ
πξαθηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κε ηελ Βαζηιηθή Γεκεξηδή, ζχκθσλα κε ηνπο σο άλσ φξνπο, κεηά ηελ
πξνβιεπφκελε επηθχξσζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο παξνχζαο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ.
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Απνδνρή γλσκνδφηεζεο
δηθεγφξνπ γηα κε άζθεζε έθεζεο
θαηά ηεο ππ‟ 92/2016 απφθαζεο

[Οκφθσλα]
Απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 72339/21-12-2016 γλσκνδφηεζε ηεο δηθεγφξνπ Αηκηιίαο Κνπξβαληνχ γηα κε
άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ‟ 92/2016 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη ηνπ Παληειή
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ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Μπηηιήλεο θαη ηνπ Παληειή
Φελειψλ.

Φελειψλ.

Οξηζκφο :
 α)
δηθεγφξσλ
–
γλσκνδνηήζεηο,
γηα
ππνζέζεηο
ηνπ
Γήκνπ
Λέζβνπ.
 β) δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ
θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ.
Απνδνρή γλσκνδφηεζεο
δηθεγφξνπ γηα κε άζθεζε έθεζεο
θαηά ηεο ππ‟ αξηζκ. 34/2016
απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ
Μπηηιήλεο θαη ηνπ Ησάλλε
ακηψηε.

[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.

[Οκφθσλα]
Απνδέρεηαη ηελ απφ 25-11-2016 γλσκνδφηεζε ηνπ δηθεγφξνπ Φψηηνπ Βακβνπξέιιε γηα κε άζθεζε έθεζεο θαηά
ηεο ππ‟ αξηζκ. 34/2016 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη ηνπ Ησάλλε ακηψηε.

Μπηηιήλε 29 Γεθεκβξίνπ 2016
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ΚΧΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
1.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, Πρόεδρος
2.- Αμποσλός Ιωάννες, ηακηικό μέλος
3.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος
4.- Καραζάββας Νικόλαος, ηακηικό μέλος
5.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος
6.- Κσραηδής – Χρσζοζηόμοσ Εσζηράηιος, αναπλερωμαηικό μέλος ζε ανηικαηάζηαζε ηοσ ηακηικού μέλοσς Ανη. Κοσμαρά
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