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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 35/26.8.2015 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
  658 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015 για 

τα έργα αποκατάστασης της λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. 

Πλωμαρίου και Καλλονής. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 754.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 25.7312.0026 για το έργο «Άμεση αποκατάσταση των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων 

Πλωμαρίου του Δ. Λέσβου» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 817/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 69.600,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 25.7312.0027 για το έργο «Άμεση αποκατάσταση των 

αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 

Καλλονής του Δ. Λέσβου» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 818/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 3
ο
  659 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης 

και κατακύρωση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 

θέση Πετρί 2 της Δ.Ε. Πέτρας Δ. Λέσβου και υποδομές 

ΣΜΑ Πέτρας - Μήθυμνας». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει το από 18-8-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου 

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πετρί 2 της Δ.Ε. Πέτρας Δ. Λέσβου και 

υποδομές ΣΜΑ Πέτρας - Μήθυμνας» προϋπολογισμού 710.000,00 € με 

ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 

επιχείρηση ‘ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’, με ποσοστό έκπτωσης 45%. 

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

στην εργοληπτική επιχείρηση ‘ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’, που 

προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 45%. 

3 2
ο
  660 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(ΣΜΑ) Πέτρας – Μήθυμνας Λέσβου’. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 321.060,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 20.7341.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 

2015 για την «Προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

Πέτρας – Μήθυμνας Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 816/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 
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2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 

144/2015 συνημμένη μελέτη. 

3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή 

Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(ΣΜΑ) Πέτρας – Μήθυμνας Λέσβου». 

4.- Καθορίζει τους όρους του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού 

όπως περιλαμβάνονται στην αριθμ. 144/2015 μελέτη. 

4 4
ο
  661 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης 

και κατακύρωση του έργου «Ανακατασκευή 

πλακοστρώτου στην Τοπική Κοινότητα Πηγής». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει το από 6-8-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου 

«Ανακατασκευή πλακοστρώτου στην Τοπική Κοινότητα Πηγής» 

προϋπολογισμού 23.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο και μετά από 

δημόσια κλήρωση πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 

επιχείρηση ‘ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ’, με ποσοστό έκπτωσης 31%. 

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

στην εργοληπτική επιχείρηση ‘ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ’, που 

προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 31%. 

5 5
ο
  662 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και εκδίκαση 

ένστασης κατά του πρακτικού διαγωνισμού 

δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση 

τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 

Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

1.- Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51933/25-8-2015 ένσταση της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ» 

κατά του από 18-8-2015 πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Προμήθεια 

και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 

Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 348.000,00 € με ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το από 25-8-2015 Πρακτικό εξέτασης της ένστασης από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ 

αυτό. 

2.- Εγκρίνει το από 18-8-2015 πρακτικό δημοπρασίας του έργου 

«Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο 

ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 348.000,00 € με 

ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 

Επιχείρηση «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» με ποσοστό 

έκπτωσης 59,87%. 

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

στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 

59,87%. 

 

 



 3 

Μυτιλήνη 27 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.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

4.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

5.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

6.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος 

 

 

 

 

 

 


