
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός απόφασης : 583/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 30/21-7-2015 τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου  με  τίτλο  «Ανακατασκευή
πλακοστρώτου στην Τοπική Κοινότητα Πηγής» σε νέα ημερομηνία.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015 και ώρα
13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου,
μετά από την υπ’ αριθμ. 44050/17.7.2015 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε
νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9)
μέλη της παρόντα ήταν επτά (7) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
7.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
8.- Αλεξίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος 
σε αντικ. του τακτικού μέλους Θ. Στεργίου

1.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

Σημείωση : Ο κ. Ν. Καρασάββας προσήλθε μετά τη συζήτηση του 10  ου   θέματος της ημερήσιας διάταξης.

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Χριστοφαρής Ευστράτιος.

Εισηγούμενος  το  5ο  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  –  Αντιδήμαρχος
Οικονομικών ανακοινώνει στο Σώμα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43017/14-7-2015 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, με την οποία εισηγείται  την έγκριση
δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πλακοστρώτου στην Τοπική Κοινότητα
Πηγής»  προϋπολογισμού  23.000,00  €  με  ΦΠΑ  σε  νέα  ημερομηνία  και  πρότεινε  την
έγκρισή της.

Μετά από διαλογική συζήτηση
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψη της:
α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες

και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής,
β)  την  υπ’  αριθμ.  457/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  έγκριση

επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου,
γ)  την  υπ’  αριθμ.  521/2015  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  αναστολή

όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Λέσβου για ανάθεση έργων, μελετών,
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προμηθειών εργασιών και για μισθώσεις – εκμισθώσεις ακινήτων λόγω της τραπεζικής
αργίας βραχείας διάρκειας,

δ) το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου, που προβλέπει ότι «Αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει
με  πράξη  της  η  Προϊσταμένη  Αρχή  και  η  οποία  θα  γνωστοποιηθεί  με  fax  πέντε  (5)
τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,  σε  όσους  έλαβαν  τεύχη  του
διαγωνισμού και  την  ίδια  ώρα.  Η ίδια διαδικασία μπορεί  να επαναληφθεί  και  δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις»,

ε) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43017/14-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του  Δήμου  Λέσβου  με  συνημμένο  Σχέδιο  Διακήρυξης  της  δημοπρασίας  του  έργου,
αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πλακοστρώτου στην
Τοπική Κοινότητα Πηγής» προϋπολογισμού 23.000,00 € με ΦΠΑ σε νέα ημερομηνία με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
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