
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Μστιλήνη 1 - 2 - 2018 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                            Αριθμ. Πρωτ. 4739 
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 9
ε
/2018 

 

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, 

               - Ννκηθή Τπεξεζία: (Παξαθαιείζζε γηα ηηο απόςεηο ζαο επί ησλ παξαθάησ  
                                                              ζεκάησλ, θαηά ηε ζπδήηεζή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε). 

                                                           

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 
            Παξαθαιείζζε, όπσο πξνζέιζεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα [Δι. Βεληδέινπ 13-17, 2
νο

 όξνθνο] ηε 

ΓΔΤΣΔΡΑ 5 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 09:30 π.κ. κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1.- Αηηήκαηα γηα έθδνζε Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

2.- Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ. 

3.- Σξνπνπνηήζεηο Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 

2018. 

4.- Λήςε απόθαζεο γηα ηελ δηάζεζε πίζησζεο, ηελ έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ   πξνδηαγξαθώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηνπ ζπλνπηηθνύ  

δηαγσληζκνύ , γηα  ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν:  « Πξνκήζεηα γξαθηθήο 

ύιεο θαη ινηπώλ εηδώλ γξαθείσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ ». 

5.- Έγθξηζε Πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο, αμηνιόγεζεο θαη γλσκνδόηεζεο ηνπ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ θαη κεραλεκάησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Ν-Α Λέζβνπ». 

6.-Έγθξηζε ηεο ππ’ αξίζκ. 8/2018 κειέηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο κε ηίηιν «πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ 

αγξνηηθή νδνπνηΐα ηνπ  Γήκνπ Λέζβνπ από ην ζεηζκό ηνπ Ινπλίνπ 2017 

» πξνϋπνινγηζκνύ 70.200 € κε ΦΠΑ (60.000 € +ΦΠΑ 17% 10.200 € ) 



θαη αλάζεζε εξγαζηώλ κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο. 

7.- Απνδνρή γλσκνδνηήζεσλ από δηθεγόξνπο. 

8.- Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 5/2018 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, όζνλ αθνξά ζην ηκήκα (Α) θαη ζην ηκήκα (Γ) απηήο. 

 

 

 
                                                                           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. 


