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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 54/16-10-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/

Α 

ΘΔ

ΜΑ 

ΑΡΗΘ

Μ. 

ΑΠΟ

Φ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

 Πξν 
1 

1154 Έγθξηζε Β’ πξαθηηθνύ 

απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ  

πξνζθνξώλ  ηνπ αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ « Πξνκήζεηα 

εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

εππξεπηζκνύ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ : α) 

«ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

&  ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» β) 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ- 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ γ)  «ΕΑΥΑΡΔΗΟ» 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ «ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ» ηνπ  Γήκνπ 

Λέζβνπ» 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην από 12-10-2017 Β’ Πξαθηηθό Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ  γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ : α) «ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ &  ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» β) ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ- ΣΟΤΡΗΜΟΤ γ)  «ΕΑΥΑΡΔΗΟ» ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΑ ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ «ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ» ηνπ  Γήκνπ Λέζβνπ», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 162.547,14 επξώ κε ΦΠΑ 17%, όπσο 

ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε ησλ Πξνζσξηλώλ Μεηνδνηώλ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, βάζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο, βάζε ηηκήο, θαζώο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, ηηο θάησζη επηρεηξήζεηο σο εμήο : 

DAILY FRESH  

ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

Η.Κ.Δ, 

Φνξέα Α ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ 

Φνξέα Β ΝΠΓΓ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 

ΑΛΛΤΛΔΓΓΤΖ 

Φνξέα Γ ΕΑΥΑΡΔΗΟ- ΠΡΟΣΤΠΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ Ζ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  

 Η. ΗΟΡΓΑΝΟΤ  & ΗΑ ΟΔ Φνξέα Γ ΝΠΓΓ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ –ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ-

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Πξν 
2 

1155 Έγθξηζε ηνπ 1
νπ

Πξαθηηθνύ γηα ηελ 

αλάζεζε ύκβαζεο ζηνλ 1ν 

Πξνζσξηλό Μεηνδόηε ηνπ έξγνπ: 

«ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ & ΠΑΘΖΣΗΚΖ 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΡΟΤΔΛΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΘΔΑΣΡΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ», 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην από 2-8-2017 1ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ από 1-8-2017 πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν : «ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ & ΠΑΘΖΣΗΚΖ 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΡΟΤΔΛΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ», πξνϋπνινγηδόκελεο 

δαπάλεο εξγαζηώλ 70.200,00 € (κε ΦΠΑ), όπσο απηό ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. 

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξώηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ηεο Κ/ΞΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Η. 

ΖΛΗΑ & ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΑΚΖ Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ, πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο (53,00%), από 

ηνπο δηαγσληδόκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκό. 
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πξνϋπνινγηζκνύ 70.200,00 € (κε 

ΦΠΑ) ), ζύκθσλα κε ην από 2-8-

2017 Πξαθηηθό Δπηηξνπήο, ηνπ από 

1-8-2017 πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Καηά ηεο παξνύζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

 

1 Πξν 
3 

1156 Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο 

δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο πγξώλ 

θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Λέζβνπ θαη δέζκεπζε 

δαπάλεο πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017. 

[Οκόθσλα] 

Α) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & 

Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα, ππ’ αξηζκό 174/2017 θαη 

ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ», 

ζπλνιηθήο δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) 1.353.594,00 επξώ. 

 

Β) Δγθξίλεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο απηνί έρνπλ 

ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ. 

2 Πξν 
4 

1157 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα 

Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη 

νπνίεο ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ: ΠΔΛΟΠΖ. 

2 Πξν 
5 

1158 Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ησλ 

όξσλ ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα βπζηδόκελσλ 

ζπζηεκάησλ θάζεηεο 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο 

απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο θνηλήο 

ρξήζεο 1.100 LT γηα ηηο αλάγθεο 

Γ.Κ. Πισκαξίνπ». 

[Οκόθσλα]  

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα βπζηδόκελσλ ζπζηεκάησλ θάζεηεο 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο θνηλήο ρξήζεο 1.100 LT  γηα ηηο αλάγθεο Γ. Κ. 

Πισκαξίνπ» ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 145.080,00 επξώ κε ΦΠΑ 17%. 

2. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, 

ηελ νπνία ζπλέηαμε ε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο. 

 

3 1
ν 

1159 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 

πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

 

[Οκόθσλα]  

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

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

Α/Α Κ.Α  

ΠΡ/ΜΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΟΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

Α.Α.Τ. 

1.  10.7134.0001 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη δηαρείξηζε δηαγσληζκώλ 

ηερληθώλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ, έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο θαη άιισλ δξάζεσλ (ΑΣΑ) 

1.227,60 888/06-10-2017 
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4 2
ν
 1160 70

ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017. 

[Οκόθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 70
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

έηνπο 2017 σο εμήο : 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΩΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

30.7323.0016 Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο κε αζθαιηηθό ησλ Γεκνηηθώλ δξόκσλ ηεο Αλαηνιηθήο Λ έζβνπ 

εθηόο ΓΔ Μπηηιήλεο (Γ.Δ Πνιηρλίηνπ Δπεξγέηνπια Πισκαξίνπ Αγηάζνπ Γέξαο Λ. Θεξκήο Μαληακάδνπ  Αγ. 

Παξαζθεπήο ) πνζνύ 56.134,80 επξώ 

Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 56.134,80 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ 

30.7324.0003 Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίνπ νδνύ ΒΟΣΖ (Μεηξνπόιεσο)Καιινλήο πνζνύ 42.400,80 επξώ 

30.7331.0038 Δπηζθεπή ζηέγεο βνεζεηηθώλ ρώξσλ Αξρνληηθνύ <ΣΕΑΝΟΤ> ζηελ ΓΔ Μαληακάδνπ πνζνύ 

6.867,00 επξώ 

30.7336.0011 Καηαζθεπή κεηαιιηθήο πέξγθνιαο ζηελ Σ.Κ. πθακηλέαο πνζνύ 6.867,00 επξώ 

5 3
ν
 1161 Κήξπμε σο άγνλεο ηεο θαλεξήο 

κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηε 

κίζζσζε ρώξνπ κε ζθνπό ηε 

(κεηα)ζηέγαζε δεκνηηθώλ 

ππεξεζηώλ (Σκήκα Γεκνηηθήο 

Καηάζηαζεο & Μεηξώνπ 

Αξξέλσλ, Σκήκα Λεμηαξρείνπ, 

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο - 

Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ).. 

[Οκόθσλα] 

Α) Κεξύζζεη άγνλν ηνλ θαλεξό κεηνδνηηθό δηαγσληζκνύ (α’ θάζε) γηα ηε κίζζσζε ρώξνπ κε ζθνπό ηε 

(κεηα)ζηέγαζε δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ (Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο & Μεηξώνπ Αξξέλσλ, Σκήκα 

Λεμηαξρείνπ, Γξαθείν Δμππεξέηεζεο-Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ), θαζώο δελ εθδειώζεθε ελδηαθέξνλ θαηά ηελ 

α’ θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη δελ θαηαηέζεθε θακία πξνζθνξά. 

Β) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο αξηζκ. πξση. 

43466/25-7-2017 Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ.  

6 4
ν
 1162 Έγθξηζε 1

νπ
 Πξαθηηθνύ γηα ηελ 

αλάζεζε ύκβαζεο ζηνλ 1ν 

πξνζσξηλό κεηνδόηε ηεο 

ππεξεζίαο: «ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 

ΑΦΑΛΔΗΑ», Πξνϋπνινγηζκνύ 

14.994,94€ (κε ΦΠΑ 24%), 

ζύκθσλα κε ην από 13-9-2017 

Πξαθηηθό Δπηηξνπήο, ηνπ από 12-

9-2017 πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.. 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην από 13-9-2017 Πξαθηηθό Έιεγρνπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, Απνζθξάγηζεο θαη Διέγρνπ 

Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηίηιν 

: «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ», πξνϋπ/κνύ 14.994,94€ (κε ΦΠΑ 24%), όπσο 

ζπληάρζεθε από ηελ Δπηηξνπή. 

 

2.- Κεξύζζεη Πξνζσξηλό Μεηνδόηε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ηελ εηαηξεία “ Α. ΣΕΟΒΑΡΑ & ΗΑ Δ.Δ.” 

(ΑΦΜ 099832524) κε ηηκή κνλάδαο 9,85 θαη ζπλνιηθή πξνζθνξά 8.080,94 πξν ΦΠΑ (10.020,36 κε ΦΠΑ 24%), 

θαζώο ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν βάζε ηηκήο. 

Καηά ηεο παξνύζεο, ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

7 5
ν
  1163 Έγθξηζε 1

νπ
 Πξαθηηθνύ γηα ηελ 

αλάζεζε ύκβαζεο ζηνλ 1ν 

πξνζσξηλό κεηνδόηε ηεο 

ππεξεζίαο: «ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΗΑΣΡΟΤ 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ην από 15-9-2017 Πξαθηηθό Έιεγρνπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, Απνζθξάγηζεο θαη Διέγρνπ 

Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηίηιν 

: «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ», πξνϋπ/κνύ 14.999,04€ (κε ΦΠΑ 24%), όπσο ζπληάρζεθε 

από ηελ Δπηηξνπή. 
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ΔΡΓΑΗΑ», Πξνϋπνινγηζκνύ 

14.999,04€ (κε ΦΠΑ 24%), 

ζύκθσλα κε ην από 15-9-2017 

Πξαθηηθό Δπηηξνπήο, ηνπ από 14-

9-2017 πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

2.- Κεξύζζεη Πξνζσξηλό Μεηνδόηε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ηελ εηαηξεία “ OMSSE ΔΞΤΠΠ ΔΠΔ κε δ.η. 

PROVISION ” (ΑΦΜ 09918018) κε ηηκή κνλάδαο 28,80 θαη ζπλνιηθή πξνζθνξά 10.886,40 πξν ΦΠΑ (13.499,14 

κε ΦΠΑ 24%), πνπ είλαη θαη ν κνλαδηθόο πξνζθέξσλ, θαζώο ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Καηά ηεο παξνύζεο, ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

8 6
ν
 1164 Έγθξηζε πξνζρεδίνπ θαη ζύληαμε 

ζρεδίνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2018. 

 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]  
Α) Δγθξίλεη ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2018, όπσο απηό θαηαξηίζηεθε 

θαη εγθξίζεθε από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 14/2016 απόθαζή ηεο. 

Β) Καηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2018, όπσο εκθαλίδεηαη ζην 

ζπλεκκέλν ζρέδην πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ην νπνίν ζα ελζσκαησζεί ζηελ 

ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθώλ, πξνθεηκέλνπ ην Παξαηεξεηήξην 

Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ λα παξάζρεη γλώκε επ’ απηνύ, θαη ελ ζπλερεία ζα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Λέζβνπ γηα ηε ζρεηηθή ςήθηζή ηνπ. 

9 7
ν
  1165-

1179 
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 19 Οθησβξίνπ 2017  

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤΠΖ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Τζνππήο Παλαγηώηεο, Πξόεδξνο, 
2.- Κπξαηδήο-Χξπζνζηόκνπ Επζηξάηηνο, Αληηπξόεδξνο, 
3.- Ιωζεθέιιε Αζελά, ηαθηηθό κέινο 
4.- Σηεξγίνπ Θεόδωξνο, ηαθηηθό κέινο 
5.- Ακπνπιόο Ιωάλλεο, αλαπιεξωκαηηθό κέινο ηνπ θνπ. Αζηπξαθάθε Κωλζηαληίλνπ 
6.- Αιεμίνπ Δεκήηξηνο, αλαπιεξωκαηηθό κέινο ηνπ θνπ. Καηζαβέιιε Παλαγηώηε 


