
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Μστιλήνη 22 - 2 - 2018 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                            Αριθμ. Πρωτ. 8009 
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 15
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 26 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 09:30 π.κ. κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1.- Έγθξηζε αηηεκάησλ γηα έθδνζε Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

2.- Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ. 

3.- Καηάξηηζε όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

αζηηθνύ αθηλήηνπ (ηζόγεην θηίζκα 7 ηκ πεξίπνπ, επί νηθνπέδνπ νιηθήο 

επηθαλείαο 176 ηκ ζηελ θεληξηθή αγνξά Μήζπκλαο). 

4.- Καζνξηζκόο κηζζσηηθνύ αληαιιάγκαηνο γηα απεπζείαο 

παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο δηνηθεηηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. ΥΔΣ.: Η Αξ. Πξση. : 

ΓΓΠ0007378/045ΒΔΞ2017 ΚΤΑ  

ΦΔΚ 1636/Β/12-05- 2017 ΚΤΑ 

5.- Καηάξηηζε όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινύ παξαιίαο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο ή θαζίζκαηα κε ή ρσξίο 

ηξαπεδάθη, ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ –απηνθηλνύκελνπ ή κε-

αλαςπθηεξίνπ, εθκίζζσζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο. 



6.- Έγθξηζε ηεο ππ αξίζκ. 19/2018 κειέηεο θαη αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ αζθαιείαο γηα ην 

ζεηζκόπιεθην νηθηζκό Βξίζαο Λέζβνπ» κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο. 

7.-Αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ιόγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα γηα 

ηελ επηζθεπή θαηαζηξσκάησλ δεκνηηθώλ νδώλ».(Άλνηγκα 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ). 

8.- Αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ιόγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλαθαηαζθεπή ηνηρίσλ 

αληηζηήξημεο ζηε Βξίζα θαη Ληζβόξη πνπ θαηέξξεπζαλ ιόγσ ηνπ 

ζεηζκνύ ηεο 12/6/2017 θαη ησλ πξόζθαησλ βξνρνπηώζεσλ, γηα ηελ 

άξζε επηθηλδπλόηεηαο» (Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ). 

9.- Απνδνρή γλσκνδνηήζεσλ από ηελ Ννκηθή Τπεξεζία. 

 
                                                                           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. 


