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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 29/25-5-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘ

Μ. 

ΑΠΟΦ

. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1  1α
ο 

546 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 . 

[Οκόθσλα] 

Καζνξίδεη ηνπο όξνπο 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 γηα ηα έηε 2017, 2018, 2019. 

2 1β
ο 

547 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 . 

[Οκόθσλα]  

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό κηζζσηηθνύ αληαιιάγκαηνο 

γηα απεπζείαο παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2017, ζύκθσλα κε ην αξηζκ. 

πξση. 505/4-3-2014 έγγξαθν ηεο ηέσο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Ν. Λέζβνπ. 

3 2
ο 

548 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκόθσλα]  

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη ηελ παξαθάησ πίζησζε ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ – 

Δμόδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, σο θάησζη: 

Α/

Α 

ΚΑ 

πξνϋπνινγηζκν

ύ 

Πνζό  Α.Α.Τ ΣΙΣΛΟ 
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1 20.6279.0001 70.000,00 613 ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Γ.Δ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ. 

4 3
ο
 549 Έγθξηζε ησλ 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)». 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο 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)», 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 490.000,00 € κε Φ.Π.Α., όπσο απηά  

 ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, θαηεγνξίαο 

πηπρίσλ Οδνπνηΐαο, κεηά από «αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδόρνπ» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

ζύζηεκα δεκνπξάηεζεο ην «κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ ρεδίνπ ηεο Γηαθήξπμεο. 

5 4
ο
 550 Έγθξηζε ησλ 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)». 

 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο κε αζθαιηηθό ησλ 

δεκνηηθώλ δξόκσλ ηεο Γπηηθήο Λέζβνπ (Γ.Δ. Καιινλήο, Δξεζνύ Αληίζζεο, Πέηξαο, Μήζπκλαο)», 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 490.000,00 € κε Φ.Π.Α., όπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ 

αξκνδίσο. 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, θαηεγνξίαο 

πηπρίσλ Οδνπνηΐαο, κεηά από «αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδόρνπ» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

ζύζηεκα δεκνπξάηεζεο ην «κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ ρεδίνπ ηεο Γηαθήξπμεο. 

6 5
ο
 551 Έγθξηζε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο 

θαη ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν : «Απνθαηάζηαζε 

βαηόηεηαο κε αζθαιηηθό ησλ 

δεκνηηθώλ δξόκσλ ηεο Γ.Δ. 

Μπηηιήλεο». 

 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο κε αζθαιηηθό ησλ 

δεκνηηθώλ δξόκσλ ηεο Γ.Δ. Μπηηιήλεο», πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 490.000,00 € κε Φ.Π.Α., όπσο 

απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, θαηεγνξίαο 

πηπρίσλ Οδνπνηΐαο, κεηά από «αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδόρνπ» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

ζύζηεκα δεκνπξάηεζεο ην «κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
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Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ ρεδίνπ ηεο Γηαθήξπμεο. 

8 Προ 
1α-β 

552-553 Οξηζκόο : 

 α) δηθεγόξσλ –γλσκνδνηήζεηο, 

γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

β) δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ. 

[Οκόθσλα] Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ησλ δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε ππνζέζεηο 

ηνπ Γήκνπ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γήκνπ ζε λνκηθά 

ζέκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηξερνπζώλ ππνζέζεσλ. 

 

Μπηηιήλε 26 Μαΐνπ 2017 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΟΤΠΗ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 
1.- Τζοσπής Παναγιώηης, Πρόεδρος 
2.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, ηακηικό μέλος 
3.- Ιωζηθέλλη Αθηνά, ηακηικό μέλος 
4.- Σηεργίοσ Θεόδωρος ηακηικό μέλος 
5.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος. 


