
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                        Μστιλήνη 14 - 9 - 2017 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                       Αριθμ. Πρωτ. 56055 
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής 

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 49
ε
/2017 

 

ΠΡΟ:   

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ : 

θ.θ. Κ. Αζηπξαθάθε, Αζ. Ισζεθέιιε, Παλ. Καηζαβέιιε, ,Κ. 

Καηζαξό, Θεόδ. ηεξγίνπ, ηξ. Καξαγεσξγίνπ, Αλη. Κνπκαξά, 

Δπζηξ. Κπξαηδή 

 

ΚΟΙΝ. : Δπηθεθαιήο Γεκ. Παξαηάμεσλ 

 

            Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα [Δι. Βεληδέινπ 

13-17, 2
νο

 όξνθνο] ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 18 επηεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 

09:30 π.κ. κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1.- Δμέηαζε αηηεκάησλ γηα έθδνζε Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

2.- Απόδνζε ινγαξηαζκνύ Υ.Δ. πξνπιεξσκήο από δεκνηηθή 

ππάιιειν. 

3.- Έγθξηζε ή κε πξαθηηθώλ θαλεξήο πιεηνδνηηθήο 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο (ΔΛΑΙΟΚΣΗΜΑΣΩΝ & ΑΓΡΩΝ 

ΓΗΜΟΤ 2017 )   δημοπρασίας (ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 2017Α). ο). 

4.- Έγθξηζε πξαθηηθνύ θιήξσζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα έηνηκνπ 

θαγεηνύ γηα ηε ζίηηζε α) ησλ καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ 

Λέζβνπ, ζρνι. έηνπο 2016-2017 θαη β) απόξσλ δεκνηώλ ηνπ ΝΠΓΓ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο 2016-2017». 

5.- Έγθξηζε πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ απηνύ. 

 

 



6.- Σξνπνπνίεζε ηεο 781/2017 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο & έγθξηζε δηαθήξπμεο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ «Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο & απνθαηάζηαζε 

δξόκνπ πξνο Υίδεξα». 

7.- Έγθξηζε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη ηεο Γηαθήξπμεο 

Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΤΦΙΓΑ ΜΔ ΑΤΣΟΝΟΜΑ 

ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ». 

8.- Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα ηξηζδηάζηαηνπ ζαξσηή laser (3d laser scanner) 

κεηά ησλ απαξαίηεησλ ινγηζκηθώλ». 

9.- . Έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, γηα ηα απαξαίηεηα 

ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ κε ειεθηξηθή παξνρή ηνπ 

ΓΔΓΓΗΔ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ηεο ηζρπξήο 

ζεηζκηθήο δόλεζεο πνπ εθδειώζεθε ζηελ πεξηνρή ζηηο 12-06-

2017. 

10.- Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο, γηα ηε δηελέξγεηα κε 

αλνηθηό δηεζλή ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηεο πξνκήζεηαο 

εμνπιηζκνύ βξεθνλεπηαθώλ θαη παηδηθώλ ζηαζκώλ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

11.- Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

12.- Οξηζκόο : δηθεγόξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθώλ 

επηκειεηώλ, γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

 

 



                                                                  Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

                                                                    Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ   

 

 

                                                                  Παλαγηώηεο Σζνππήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκείσζε : Οη εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα έρνπλ αλαξηεζεί ζην 

ινγαξηαζκό ζαο ζην Google Drive θαη κπνξείηε λα ηα δείηε κέζσ ησλ 

tablet ζαο. 


