
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Μστιλήνη  8- 3 - 2019 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                            Αριθμ. Πρωτ. : 10152 
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  
 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 9
ε
/2019 

 

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 
 

           Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

           Παξαθαιείζζε, όπσο πξνζέιζεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

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

 όξνθνο] ηελ 

Σξίηε 12 Μαξηίνπ 2019 θαη ώξα 09:30 π.κ. κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο 

δηάηαμεο: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1.- ύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο, έηνπο 2019, ζηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο 

θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

2.- Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ». 

3.- Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνύ γηα ηελ αλάζεζε ύκβαζεο ζηνλ 1ν πξνζσξηλό 

κεηνδόηε ηνπ έξγνπ : «ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ – ΒΔΛΣΗΩΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΑΡΑΚΟΗΛΩΝ – ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ». 

4.- Έγθξηζε 3
νπ

 Πξαθηηθνύ γηα ηελ αλάδεημε Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ (ηνπ 2νπ 

θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) ηνπ έξγνπ : «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΝΤΦΗΓΑ ΜΔ ΑΤΣΟΝΟΜΑ ΖΛΗΑΚΑ ΦΩΣΗΣΗΚΑ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ». 

5.- ΄Δγθξηζε πξαθηηθώλ άγνλσλ δεκνπξαζηώλ γηα ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο 

ρώξσλ επί ηνπ αηγηαινύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019. 

6.- Αλάζεζε κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα 

κε ην Ν. 4412/2016 άξζξν 32 παξ γ΄, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηινκέλεο ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο (έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα) θαη 

άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, γηα ηα θάησζη έξγα : 

α) «Απνθαηάζηαζε -ηεξέσζε Οξνθήο 1νπ Οξόθνπ ηνπ 7νπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο» ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 42.976,48 €,  

β) «Αλαθαηαζθεπή ηνηρίνπ ζηνλ Αθάισλα, αλαθαηαζθεπή ηερληθνύ ζην 

Ππξγί θαη αλαθαηαζθεπή ηζηκεληόζηξσζεο  ηκεκάησλ αγξνηηθώλ νδώλ ζηελ 

ΓΔ Μπηηιήλεο ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο πνπ πξνέθπςε από ηηο έληνλεο 

βξνρνπηώζεηο ζηηο 28 &29 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζηηο 21-1-2019 έσο 28-1-

2019» , ζπλνιηθνύ πνζνύ 70.200,00€ (κε ΦΠΑ), 

γ) «Αλαθαηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηαπηώζεσλ ζηε θύξηα δεκνηηθή νδό Γ66 ζηνλ Άλσ Υάιηθα Μπηηιήλεο 

ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο πνπ πξνέθπςε από ηηο έληνλεο βξνρνπηώζεηο ζηηο 28 



& 29 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζηηο 21-1-2019 έσο 28-1-2019», ζπλνιηθνύ πνζνύ 

65.009,75€ (κε ΦΠΑ), 

δ) «Αλαθαηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηαπηώζεσλ ζηε Γ.Κ. Λνπηξώλ ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο πνπ πξνέθπςε από 

ηηο έληνλεο βξνρνπηώζεηο ζηηο  28 & 29  Ννεκβξίνπ  2018 θαη ζηηο 21-1-2019 

έσο 28-1-2019», ζπλνιηθνύ πνζνύ 65.009,75€ (κε ΦΠΑ), 

ε) «Αλαθαηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαπηώζεσλ 

ζηε Γ.Κ. Παιαηνθήπνπ ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο πνπ πξνέθπςε από ηηο 

έληνλεο βξνρνπηώζεηο ζηηο 28 & 29 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζηηο 21-1-2019 έσο 

28-1-2019». 

7.- Έγθξηζε κειεηώλ πέληε (5) εξγαζηώλ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηνπ ηξόπνπ αλάζεζήο ηνπο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 άξζξν 32 παξ γ΄, ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλεο ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο (έληνλα 

θαηξηθά θαηλόκελα από 21/1/2019 έσο 28/1/2019). 

8.- Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνύ αλάδεημεο Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ : 

«ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΣΡΟΤ, 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΖΠΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΟΓΟΤ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΟΤ & 

ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ». 

9.- Ννκηθή εθπξνζώπεζε αηξεηνύ ηνπ Γήκνπ από λνκηθή ζύκβνπιν ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

10.- Απνδνρή γλσκνδνηήζεσλ Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Άζθεζε ή κε ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ ή κέζσλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θιπ. 

 

 

 

                                                                           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. 


