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ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                            Αριθμ. Πρωτ. 17632 
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 27
ε
/2018 

 

ΠΡΟ:   

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ : 

θ.θ. Κ. Αζηπξαθάθε, Αζ. Ησζεθέιιε, Παλ. Καηζαβέιιε, ,Κ. Καηζαξό, Θεόδ. 

ηεξγίνπ, ηξ. Καξαγεσξγίνπ, Αλη. Κνπκαξά, Δπζηξ. Κπξαηδή 

 

ΚΟΗΝ. : - Δπηθεθαιήο Γεκ. Παξαηάμεσλ, 

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

 

Αγαπεηοί Σσλάδειθοη, 

 

Παραθαιείζηε όπως προζέιζεηε ζε ΔΚΣΑΚΣΖ- 

ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής, 

κε βάζε ηο Άρζρο 95 παρ.4 ηοσ Ν. 3463/2006, ζηο Γεκαρτείο (Δι. 

Βεληδέιοσ 13-17), ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2018 θαη ώξα 

14:00 κ.κ., γηα ηε ζσδήηεζε ηωλ παραθάηω έθηαθηωλ θαη 

θαηεπεηγόληωλ ζεκάηωλ: 

 
1.- Αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην Ν4412/2016 άξζξν 32 παξ. γ, 

ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε απξόβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΠΛΑΚΟΚΔΠΟΤ ΟΜΒΡΗΩΝ ΣΖΝ Γ.Κ ΠΔΣΡΑ ΠΟΤ ΤΠΔΣΖ 

ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΗΜΗΚΖ ΓΟΝΖΖ ΣΖ 12Ζ ΗΟΤΝΗΟΤ 

2017», πξνϋπνινγηζκνύ 92.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ.(Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ). 

2.- Αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην Ν4412/2016 άξζξν 32 παξ. γ, 

ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε απξόβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΟΤ 

ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΔΩ 

ΘΔΡΜΖ ΛΟΓΩ ΣΟΤ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝΣΟ», πξνϋπνινγηζκνύ 

21.060,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. (Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ). 

 

 

 



 

3.- Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο κε αζθαιηηθό ησλ 

δεκνηηθώλ δξόκσλ ηεο Γ.Δ. Μπηηιήλεο». 

4.- Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο κε αζθαιηηθό ησλ 

δεκνηηθώλ δξόκσλ ηεο Γπηηθήο Λέζβνπ (Γ.Δ. Καιινλήο, Δξεζνύ 

Αληίζζεο, Πέηξαο, Μήζπκλαο)». 

5.- Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο κε αζθαιηηθό ησλ 

δεκνηηθώλ δξόκσλ ηεο Αλαηνιηθήο Λέζβνπ εθηόο ηεο Γ.Δ. Μπηηιήλεο 

(Γ.Δ. Πνιηρλίηνπ, Δπεξγέηνπια, Πισκαξίνπ, Αγηάζνπ, Γέξαο, Λ. 

Θεξκήο, Μαληακάδνπ, Αγίαο Παξαζθεπήο)». 

 

Αηηηοιόγεζε θαηεπεηγόληωλ: Τα παραπάλω ζέκαηα ζα πρέπεη λα ζσδεηεζούλ ως 

θαηεπείγοληα, ιόγω ηοσ όηη τρήδοσλ έγθρηζες προ ηες επόκελες ηαθηηθής 

ζσλεδρίαζες ηοσ Οργάλοσ, προθεηκέλοσ λα δροκοιογεζούλ άκεζα ε επόκελε θάζε 

ηωλ δεηεκάηωλ ζηα οποία αθορούλ. 

 

 

 
                                                                           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. 


