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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΉ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 6/01-02-2021 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 

 

1
ο 

Η/Γ
 

 

15 

Νέα κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο 

ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ 

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΧ

Ζ ΟΓΟΤ ΑΠΟ 

ΓΔΦΤΡΑ 

ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΧ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ 

ΚΑΛΛΟΝΖ – 

ΠΔΣΡΑ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλνπλ ηε λέα κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΔΦΤΡΑ ΚΡΔΜΑΣΖ ΔΧ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ ΚΑΛΛΟΝΖ – ΠΔΣΡΑ». Χο λέα εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 01-03-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00. 

 

 

2 2
ο 

Η/Γ 

16 Νέα κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο 

ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλνπλ ηε λέα κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ (ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ) 

ΚΑΛΛΟΝΖ». Χο λέα εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 

01-03-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00. 
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έξγνπ 

«ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

ΟΓΟΤ ΒΟΣΖ 

(ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ) 

ΚΑΛΛΟΝΖ». 

 

 

 

3 3
ο 

Η/Γ 

17 Δμνπζηνδόηεζε 

δηθεγόξνπ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο 

πξόζεζεο δσξεάο ηνπ 

Φεθηαθνύ Μνπζείνπ 

Ηαθσβίδε ζηα Υίδπξα 

Λέζβνπ, από ην 

Ίδξπκα 

Παπαδεκεηξίνπ. 

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλνπλ ηελ εμνπζηνδόηεζε ζηνλ θ. Παπνπηζή Δκκαλνπήι, δηθεγόξν παξ' Αξείσ Πάγσ (Α.Μ. 

8046), ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ κε δηεύζπλζε ΟΛΧΝΟ 60 – ΑΘΖΝΑ ώζηε λα 

λνκηκνπνηείηαη  ζηηο επαθέο κε ηε λέα δηνίθεζε ηνπ Ηδξύκαηνο Παπαδεκεηξίνπ γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ 

λνκηθώλ ή άιισλ ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ έρνπλ ή ζα πξνθύςνπλ ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Ηδξύκαηνο, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο πξόζεζεο δσξεάο ηνπ Ηδξύκαηνο Παπαδεκεηξίνπ πξνο ην Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ, επ’ σθειεία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο βνύιεζεο ηνπ δσξεηή 
 

 

4 4
ο 

Η/Γ 

18 Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ 

Πξαθηηθώλ ηνπ 

αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ 

«Αζθάιηζε 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ». 

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλνπλ :  

Α) ην από 20/01/2021 1
ν
 Πξαθηηθό, ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «Αζθάιηζε 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ»,  

Β) ην από 22/01/2021 2
ν
 Πξαθηηθό, ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ, 

Γ) Δγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ηελ θαηάηαμε απηώλ, κε βάζε ην νξηδόκελν ζηε δηαθήξπμε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο θαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξαθηηθά θαη  

Γ) Δγθξίλεη ηελ αλαθήξπμε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

πξαθηηθά. 

 

5 5
ο 

Η/Γ 

19 Πξνκήζεηα ζηεθάλσλ 

– ζπλζέζεσλ – 

αλζνδέζκσλ θαη 

αλζέσλ γηα ηηο 

εηήζηεο αλάγθεο ηνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγκρίνοσν  ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 2.510,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 9% ζε βάξνο 

ηνπ θσδηθνύ ΚΑ.00.6443.0002 κε ηίηιν «Γαπάλεο θάιπςεο ηνπηθώλ ενξηώλ θαη επεηείσλ».     
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Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ.   

 

Πίζησζε ΚΑ: 7.000,00€ 

 

6 6
ο 

Η/Γ 

20 «Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

γηα ηελ πξνζθπγή 

Γεσξγίαο Μεηξέινπ 

θηι». 

 

     [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδνπλ ηελ θα. Κνπθνύια Διπηλίθε, δηθεγόξν (Α.Μ. 406) ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο, 

πξνθεηκέλνπ ππεξαζπηδόκελε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, λα παξαζηεί θαη λα 

εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο αξηζκ. θαη. ΠΡ169/10-06-2019 

πξνζθπγήο πνπ εθθξεκεί πξνο εθδίθαζε ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Μπηηιήλεο ζηηο 24 

Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

 

7 7
ο 

Η/Γ 

21 «Οξηζκόο δηθεγόξνπ 

γηα ηελ πξνζθπγή 

ηπιηαλνύ 

Καξακαλώιε». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Οξίδνπλ ηελ θα. Κνπθνύια Διπηλίθε, δηθεγόξν (Α.Μ. 406) ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Μπηηιήλεο, 

πξνθεηκέλνπ ππεξαζπηδόκελε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, λα παξαζηεί θαη λα 

εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο αξηζκ. θαη. ΠΡ23/18-02-2019 

πξνζθπγήο πνπ εθθξεκεί πξνο εθδίθαζε ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Μπηηιήλεο ζηηο 24 

Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

 

8 8
ο 

Η/Γ 

22 ύλαςε θαη αλάζεζε 

δεκόζηαο ζύκβαζεο 

γηα ηνλ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο 

«ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΗ 

ΠΑΡΚΧΝ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

     Δγθξίλνπλ ηελ απεπζείαο αλάζεζε  ησλ εξγαζηώλ «ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΗ 

ΠΑΡΚΧΝ», όπσο αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή ππ. αξηζκ. 6/2021 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζε εμσηεξηθό ζπλεξγείν.  

     Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όπσο 

αιζώλ, δελδξνζηνηρηώλ, παηδηθώλ ραξώλ, λεζίδσλ, πάξθσλ, πιαηεηώλ, θνηκεηεξίσλ θαη ινηπώλ ρώξσλ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ζα πεξαησζνύλ κέρξη ηελ 31-12-2021. Σν ζπλνιηθό θόζηνο αλέξρεηαη ζε 

23.384,83 επξώ θαη ε ζρεηηθή πίζησζε ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό.  
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   Καλλονή, 1 Φεβροσαρίοσ 2021 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

                 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ                                                                                                                                                                    


