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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 14/13-05-2020 Έκτακτη σνεδρίαζη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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Η/Γ 

63 Έγθξηζε κειέηεο θαη 

ηξόπνπ αλάζεζεο κε 

ηίηιν : 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ ΣΑ 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 5 

ΚΑΙ 6/1/2020 Δ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ». 

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
Α) Γηα  αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 
 
Λόγω ηνπ θαηεπείγνληνο κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 
ζύκθωλα κε ηελ παξ γ  άξζξν 32 ηνπ Ν.4412/2016 ιόγω θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελε ζε 
απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο,  
 
Β) Δγθξίλεη ηε ηερληθή κειέηε κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΚΤΑΚΤΑ 
ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΤΙΣ 5 θαη 6/1/2020 ΣΔ ΚΟΙΝΟΤΗΤΔΣ ΤΗΣ ΓΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΦΝΙΤΟΥ ΤΟΥ 
ΓΗΜΟΥ ΓΥΤΙΚΗΣ ΛΔΣΒΟΥ»  
Γ) Καζνξίζεη ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
Γ) Σπγθξνηήζεη  ηξηκειή Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο, πνπ πξνηείλεηαη ωο εμήο: 

 
Ψο Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο πξνηείλεηαη λα νξηζζεί ε  Καξαγηάλλε Αλαζηαζία θαη Αλαπιεξωκαηηθόο ηεο 
Πξνέδξνπ  ε Αλαζηαζίνπ Αηκηιία .Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Σαξαθάθε Μαξηάλζε θαη 
αλαπιεξωκαηηθόο  ν Χωκαδέιιεο Αληώληνο. 
Η Δπηηξνπή ζα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζα εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλόκελν 
όξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. (άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016, όπωο 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). Μεηά ηελ ππνβνιή ηωλ πξνζθνξώλ θαη ηεο 
ππνβνιήο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ηωλ παξ 1,2 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/16 , ζα ιεθζεί λεόηεξε απόθαζε ηεο 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 
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Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε ηωλ αλαδόρωλ. 
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Η/Γ 

64 Δγθξηζε κειέηεο θαη 

ηξόπνπ αλάζεζεο κε 

ηίηιν: 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ 

(απνθαηάζηαζε ή 

θαηαζθεπή ηερληθώλ 

νκβξίωλ ,ηξιαλδηθώλ 

δηαβάζεωλ ηνηρείωλ 

αληηζηήξημεο θαη 

νδνζηξωζία) ΑΠΟ 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 

05 ΚΑΙ 06/01/2020 Δ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
Α) Απνθαζίζεη γηα  αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 

 
Λόγω θαηεπείγνληνο με τη διαδικαςία διαπραγμάτευςησ χωρίσ προηγοφμενη δημοςίευςη προκήρυξησ ςφμφωνα με 
την παρ γ  άρθρο 32 του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουςασ ανάγκησ οφειλόμενη ςε απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ,  

 
Β) Δγθξίλεη ηε ηερληθή κειέηε κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ (απνθαηάζηαζε ή θαηαζθεπή 

ηερληθώλ νκβξίωλ, ηξιαλδηθώλ δηαβάζεωλ, ηνηρείωλ αληηζηήξημεο θαη νδνζηξωζία) ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ 

ΣΙ 05 ΚΑΙ 06/01/2020 Δ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ » 

Γ) Καζνξίζεη ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

Γ) πγθξνηήζεη  ηξηκειή Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο, πνπ πξνηείλεηαη ωο εμήο 

 

Χο Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο πξνηείλεηαη λα νξηζζεί ε  Καξαγηάλλε Αλαζηαζία θαη  

Αλαπιεξωκαηηθόο ηεο Πξνέδξνπ  ε Αλαζηαζίνπ Αηκηιία 

Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε αξαθάθε Μαξηάλζε θαη αλαπιεξωκαηηθόο  ν Φωκαδέιιεο Αληώληνο 

Η Δπηηξνπή ζα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζα εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλόκελν όξγαλν γηα θάζε 

ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. (άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016, όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). Μεηά ηελ ππνβνιή ηωλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ππνβνιήο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ηωλ παξ 

1,2 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/16 , ζα ιεθζεί λεόηεξε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε ηωλ 

αλαδόρωλ 
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Η/Γ 

65 ΔΓΚΡΙΗ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ 

ΑΙΡΔΣΧΝ 

(ΓΗΜΑΡΥΟΤ). 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε  ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ Σαμηάξρε Βέξξνπ κε αλαρώξεζε ηελ Πέκπηε 

14/5/2020 θαη επηζηξνθή από Αζήλα πξνο Μπηηιήλε άββαην  16/5/2020, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

δηεμνδηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο. 
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                                                                                                                                                                                 Καλλονή, 13 Μαΐοσ 2020 

 

                                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                                         ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                           ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


