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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΉ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 1/11-01-2021 Τακτική (δια περιφοράς) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΙΘ 

ΑΠΟΦ 
ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

 

1 

 
1ο 

Η/Δ 

 

1 

 

Κεηάθεζη ηης 

ημερομηνίας 

ηλεκηρονικής 

αποζθράγιζης 

προζθορών ηοσ 

διαγωνιζμού ηοσ 

έργοσ«ΠΙΑΘΟΣΡ

ΩΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΚΗΟΤ 

ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ 

(ΚΖΣΡΟΠΟΙΔΩ) 

ΘΑΙΙΟΛΖ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
Εγκρίνουν ηη μεηάθεζη ηης ημερομηνίας ηης ηλεκηρονικής αποζθράγιζης ηων προζθορών 

ηοσ διαγωνιζμού ηοσ έργοσ «ΠΙΑΘΟΣΡΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΚΗΟΤ ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ 

(ΚΖΣΡΟΠΟΙΔΩ) ΘΑΙΙΟΛΖ». Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκηρονικής αποζθράγιζης 

ηων προζθορών ορίζεηαι η 25-01-2021, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 10:00. 
 

2 2ο 

Η/Δ 
2 Κεηάθεζη ηης 

ημερομηνίας 

ηλεκηρονικής 

αποζθράγιζης 

προζθορών ηοσ 

διαγωνιζμού ηοσ 

έργοσ«ΑΦΑΙΣΟΣΡ

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Εγκρίνουν ηη μεηάθεζη ηης ημερομηνίας ηης ηλεκηρονικής αποζθράγιζης ηων προζθορών ηοσ 

διαγωνιζμού ηοσ έργοσ «ΑΦΑΙΣΟΣΡΩΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΔΦΤΡΑ ΘΡΔΚΑΣΖ ΔΩ ΔΠΑΡΥΗΑΘΖ ΟΓΟ 

ΘΑΙΙΟΛΖ – ΠΔΣΡΑ». Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκηρονικής αποζθράγιζης ηων προζθορών 

ορίζεηαι η 25-01-2021, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 10:00. 
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ΩΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ 

ΓΔΦΤΡΑ ΘΡΔΚΑΣΖ 

ΔΩ ΔΠΑΡΥΗΑΘΖ ΟΓΟ 

ΘΑΙΙΟΛΖ – 

ΠΔΣΡΑ». 

3 3ο 

Η/Δ 
3 Γηεμαγσγή λέαο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο 

γηα ην έξγν 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΣΑ ΓΗΠΔΓΑ ΣΗ 

ΑΝΔΜΩΣΙΑ & 

ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΗ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 
Δγκρίνοσν ηε δηεμαγσγή λέαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο γηα ην έξγν «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΑ ΓΗΠΔΓΑ ΣΗ ΑΝΔΜΩΣΙΑ & ΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ» κε ηελ εθ 
λένπ ηήξεζε όισλ ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, σο 
ηζρύεη (επαλαιεπηηθόο δηαγσληζκόο). 

 

4 4ο 

Η/Δ 
4 Γηεμαγσγή λέαο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο 

γηα ην έξγν 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – 

ΒΔΛΣΙΩΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ 

ΥΩΡΩΝ – 

ΠΑΙΓΙΚΩΝ 

ΥΑΡΩΝ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγκρίνοσν   ηε δηεμαγσγή λέαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο γηα ην έξγν «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – 

ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ – ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ» κε ηελ εθ λένπ ηήξεζε όισλ ησλ δηαηππώζεσλ 

δεκνζηόηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρύεη (επαλαιεπηηθόο δηαγσληζκόο). 

 

5 5ο 

Η/Δ 
5 Γηεμαγσγή λέαο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο 

γηα ην έξγν 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγκρίνοσν   Σε δηεμαγσγή λέαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο γηα ην έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΩΝ 

ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» κε ηελ εθ λένπ ηήξεζε όισλ ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, σο ηζρύεη (επαλαιεπηηθόο δηαγσληζκόο). 
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   Καλλονή, 11 Ιανοσαρίοσ 2021 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                    

ΣΡΙΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ». 

            


