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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 34/13.8.2015 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 1
ο
  656 Ανάκληση (εν μέρει) της υπ’ αριθμ. 222/2015 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής και ανάδειξη νέου 

προσωρινού μειοδότη του έργου «Αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ στη θέση ‘Χαλκέλια’ της Δ.Ε. Πλωμαρίου, 

Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

Α) Ανακαλεί (εν μέρει) την αριθμ. 222/2015 απόφασή της και επανεξετάζει 

το από 17-3-2015 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, 

αποσφράγισης και ελέγχου οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Χαλκέλια’ της Δ.Ε. 

Πλωμαρίου, Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 780.000,00 € με ΦΠΑ 

αναδεικνύοντας πρώτο προσωρινό μειοδότη του έργου την Εργοληπτική 

Επιχείρηση «ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 

59,49%. 

Β) Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό 

στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ», 

που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης εκ των διαγωνιζομένων 

που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό, ήτοι 59,49%. 

2 2
ο
  657 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και εκδίκαση 

ένστασης κατά του πρακτικού διαγωνισμού 

δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας 

δημοτικών δρόμων με ασφαλτικό». 

[Ομόφωνα] 

1.-  Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49322/10-8-2015 ένσταση της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΔΕ» κατά του 

από 4-8-2015 πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση 

βατότητας δημοτικών δρόμων με ασφαλτικό» προϋπολογισμού 

1.000.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 11-8-2015 Πρακτικό εξέτασης 

της ένστασης από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου και για τους 

λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. 

2.- Εγκρίνει το από 4-8-2015 πρακτικό δημοπρασίας του έργου 

«Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων με ασφαλτικό» 

προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος 

μειοδότης αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ» με 

ποσοστό έκπτωσης 37%. 

3.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό 

στην Τεχνική Εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ», που προσέφερε το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 37%. 
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Μυτιλήνη 14 Αυγούστου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3.- Κατσαβέλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

4.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

5.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

6.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος 

7.- Αμπουλός Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος σε 

αντικατάσταση του τακτικού μέλους Νικ. Καρασάββα 

 

 

 

 

 

 


