ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 4/16-1-2017 τακτική ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος
Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν.
Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ.
ΘΔΜΑ
ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ
ΑΠΟΦ.
Προ 1
5
1
Υξήζεηο Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ Μπηηιήλεο θαη ρψξσλ
[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.

2

Προ 2

6

Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017.

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 795/5-12017 εηζήγεζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηζκνχ – Σνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ
θ. Κσλζηαληίλνπ Αζηπξαθάθε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Θεάηξνπ Μπηηιήλεο θαη ησλ ρψξσλ Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ,
[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 600,00 € ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 00.6421.0001 νηθ.έηνπο 2017, γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ θαη απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ.
ρεη. ε αξηζκ. 105/2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 1000,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0000 νηθ.έηνπο 2017 γηα ηελ πιεξσκή
νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ
Α/Γεκάξρνπ Κσλ/λνπ Καηζαξνχ.
ρεη. ε αξηζκ. 106/2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 600,00 € ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 00.6421.0000 νηθ.έηνπο 2017 γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ θαη απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ Α/Γεκάξρνπ
Δκκαλνπήι Αξκελάθα.
ρεη. ε αξηζκ. 107/2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 600,00 € ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 00.6423 νηθ.έηνπο 2017 γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ
θαη απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηεο Δηδηθήο πλεξγάηξηαο
ηνπ Γεκάξρνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ Μαξίαο
Σακηάκε.
ρεη. ε αξηζκ. 108/2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
1

5.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 550,00 € ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 30.6422.0000 νηθ.έηνπο 2017 γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ θαη απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηεο ππαιιήινπ ηνπ
Γήκνπ Εσήο Αλαηνιίηε.
ρεη. ε αξηζκ. 109/2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
6.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 550,00 € ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 30.6422.0000 νηθ.έηνπο 2017 γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ θαη απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηεο ππαιιήινπ ηνπ
Γήκνπ Όιγαο Παλζειελά.
ρεη. ε αξηζκ. 110/2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ.

3

Προ 4
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Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017.

8

Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017 γηα
ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ.

7.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 600,00 € ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 00.6421.0002 νηθ.έηνπο 2017 γηα ηελ πιεξσκή νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ θαη απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνχινπ θ. Αληψληνπ Κνπκαξά.
ρεη. ε αξηζκ. 111/2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 15.000,00 € ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 30.6662.0008 νηθ. έηνπο 2017 γηα ηελ πξνκήζεηα αιαηηνχ.
ρεη. ε αξηζκ. 104/2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δηάζεζε ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα
πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ησλ
αληίζηνηρσλ Α.Α.Τ. σο εμήο:
1. Κ.Α.Δ. 10.6641.0001 Α.Α.Τ. 68 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε
κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γήκνπ Λέζβνπ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ
150.000,00 επξψ
2. Κ.Α.Δ. 30.6641.0001 Α.Α.Τ. 69 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε
κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γήκνπ Λέζβνπ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ
290.000,00 επξψ
3. Κ.Α.Δ. 35.6641.0001 Α.Α.Τ. 70 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε
κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γήκνπ Λέζβνπ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ
140.000,00 επξψ
4. Κ.Α.Δ. 20.6641.0000 Α.Α.Τ. 71 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε
κεηαθνξηθψλ κέζσλ Γήκνπ Λέζβνπ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ
2

240.000,00 επξψ
5. Κ.Α.Δ. 10.6641.0002 Α.Α.Τ. 72 «Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ Γήκνπ Λέζβνπ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ 3.000,00 επξψ
6. Κ.Α.Δ. 10.6643 Α.Α.Τ. 73 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη
θσηηζκφ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ 20.000,00 επξψ
7. Κ.Α.Δ. 10.6644 Α.Α.Τ. 74 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα
ινηπέο αλάγθεο» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ 10.000,00 επξψ
8. Κ.Α.Δ. 20.6641.0001 Α.Α.Τ. 75 «Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ Γήκνπ Λέζβνπ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ 10.000,00 επξψ
9. Κ.Α.Δ. 30.6641.0002 Α.Α.Τ. 76 «Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ Γήκνπ Λέζβνπ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ 20.000,00 επξψ
10. Κ.Α.Δ. 30.6644 Α.Α.Τ. 77 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα
ινηπέο αλάγθεο» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ 15.000,00 επξψ
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Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη αλάδεημε
πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή
δηθηχσλ απνρέηεπζεο απαξαίηεησλ γηα ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ΔΔΛ Γέξαο».

10

Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη αλάδεημε
πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ «Οινθιήξσζε
έξγσλ απνρέηεπζεο Πέηξαο».

11. Κ.Α.Δ. 35.6641.0002 Α.Α.Τ. 78 «Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ νρεκάησλ
θαη κεραλεκάησλ Γήκνπ Λέζβνπ» αλάιεςε πίζησζεο πνζνχ 2.000,00
επξψ
[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 27-12-2016 1ν Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα
ηεο ΔΔΛ Γέξαο» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 180.000,00 € κε
ΦΠΑ.
2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο «Βιάζεο Αξρνληήο – Μηιηηάδεο
Ζιηαθφπνπινο ΔΔ κε δη ΔΓΔΘΛΟΝ» πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ έθπησζεο (58%) απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή
ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ.
[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 30-12-2016 1ν Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ
«Οινθιήξσζε έξγσλ απνρέηεπζεο Πέηξαο» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο
εξγαζηψλ 895.000,00 € κε ΦΠΑ.
2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο «ΜΗΝΑΒΡΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ» πνπ
πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (57,39%) απφ ηνπο
3

δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ.
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Έγθξηζε ηνπ 1 πξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη αλάδεημε
πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε νδνχο θαη θνηλφρξεζηνπο
απφ ζθπξφδεκα ΝΑ Λέζβνπ».

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 2-1-2017 1ν Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε νδνχο θαη θνηλφρξεζηνπο απφ ζθπξφδεκα ΝΑ
Λέζβνπ»πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 99.997,00 €.

Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη αλάδεημε
πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε νδνχο θαη θνηλφρξεζηνπο
απφ ζθπξφδεκα ΒΓ Λέζβνπ».

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο «ΕΟΤΡΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ» πνπ
πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (60,22%) απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ.
[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 29-12-2016 1ν Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε νδνχο θαη θνηλφρξεζηνπο απφ ζθπξφδεκα ΒΓ
Λέζβνπ»πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 99.997,12 €.

13

Έγθξηζε πξαθηηθνχ άγνλνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ΓΔ Μπηηιήλεο».

14

Δμέηαζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο «Γ.
ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» θαηά ηεο ππ’ αξηζκ.
1030/2016 απφθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ
Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνχ θαη ιηπαληηθψλ
Γήκνπ Λέζβνπ».

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο ««ΓΟΜΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ» πνπ
πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (56,11%) απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ.
[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ην απφ 20-12-2016 Πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ ηεο «Πξνκήζεηαο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ΓΔ Μπηηιήλεο»
θαη θεξχζζεη απηφλ άγνλν ιφγσ κε θαηάζεζεο πξνζθνξψλ
[Οκφθσλα]
Α) Δγθξίλεη ην απφ 10/01/2017 Πξαθηηθφ εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαη
γλσκνδφηεζεο, ηνπ αλνηθηνχ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνχ θαη
ιηπαληηθψλ Γήκνπ Λέζβνπ», φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, θαη εηδηθφηεξα :
1.Απνξξίπηεη ελ κέξεη ηελ πξνζθπγή ηεο εηαηξίαο «Γ.
ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 1030/2016
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα απνξξίπηεη ην
αίηεκά ηεο λα απνξξηθζνχλ νη πξνζθνξέο ησλ: ELDON'S HELLAS Δ.Β.
&
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ
Δ.Π.Δ.,
ΑΦΟΗ
ΠΟΤΛΑΚΖ
Ο.Δ.,
ΒΟΤΝΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ θαη ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ, δηφηη νη
ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο εηαηξίαο γηα παξάιεηςε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ (δειηίσλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο - MSDS- θαη αξηζκψλ
εγθξίζεσλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο) θαη ππνβνιή εζθαικέλσλ
δηθαηνινγεηηθψλ (εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) θαηαξξίθζεθαλ ζχκθσλα κε
4

ην ζθεπηηθφ (Η) θαη (ΗΗ) απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηνπ
Γήκνπ θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπο.
2.Απνδέρεηαη ελ κέξεη ηελ πξνζθπγή ηεο εηαηξίαο «Γ.
ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 1030/2016
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα απνξξίπηεη ηελ
πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «ΑΦΟΗ ΚΔΑΝΛΖ Ο.Δ.», ιφγσ κε ππνβνιήο
ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) ζε κνξθή .xml,
καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά, φπσο ξεηά νξίδεη ε δηαθήξπμε ζην
άξζξν 10°, δηφηη απνηειεί νπζηψδε αηηία απνθιεηζκνχ.
3.Απνδέρεηαη ελ κέξεη ηελ πξνζθπγή ηεο εηαηξίαο «Γ.
ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 1030/2016
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα απνξξίπηεη ηελ
πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.Δ.», ιφγσ ππνβνιήο
εζθαικέλνπ δηθαηνινγεηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ηεο ηξάπεδαο ALPHA BANK, δηφηη απνηειεί νπζηψδε αηηία
απνθιεηζκνχ.
Β) Σξνπνπνηεί αλαιφγσο ηελ ππ’ αξηζκ. 1030/2016 απφθαζή ηεο θαη
απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο ησλ εηαηξηψλ ΑΦΟΗ ΚΔΑΝΛΖ Ο.Δ. θαη
ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.Δ., γηα ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ.
Γ) Καηά ζπλέπεηα ηξνπνπνηεί θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1045/2016 απφθαζή ηεο
κε ζέκα «Έγθξηζε Πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ,
αμηνιφγεζεο θαη γλσκνδφηεζεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνχ θαη
ιηπαληηθψλ Γήκνπ Λέζβνπ», δεδνκέλνπ φηη απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ
πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.Δ., θαη θαηαθπξψλεη ηελ
νκάδα Σ΄ ζηνλ επφκελν πξνζσξηλφ κεηνδφηε πνπ είλαη ν ΔΤΘΤΜΗΟΤ
ΘΔΟΓΩΡΟ, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ κε Φ.Π.Α. 27.762,93 €.
Γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ απνθάζεηο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
φζνλ αθνξά ηηο Οκάδεο A΄ Β΄,Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄ θαη ζπλεπψο γηα απηέο
δχλαηαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κέρξη θαη ηελ ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο γηα ηελ θαηά θνξέα πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, θαζφζνλ ε
πξνζθπγή ηεο εηαηξίαο «Γ. Γεκεηξαθφπνπινο Α.Δ.», αθνξά
απνθιεηζηηθά ηελ Οκάδα Σ-«Ληπαληηθά» ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ
(θαζψο είλαη ε κφλε νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ζπλεπψο κφλν γη'
απηή έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ) θαη δελ ζίγεη ηηο πξνζθνξέο πνπ
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Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο «Κ. ΑΞΗΩΝΖ –Υ.
ΑΞΗΩΝΖ Ο.Δ» θαηά ηνπ Α΄ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ ζίηηζεο α)
καζεηψλ κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λέζβνπ, β) απφξσλ
δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»..

16
17-39

Οξηζκφο :
 α) δηθεγφξσλ –γλσκνδνηήζεηο, γηα ππνζέζεηο ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ.
 β) δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ.

ππνβιήζεθαλ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ. Ζ αθνξψζα ηηο
αλσηέξσ νκάδεο ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε,
θαζψο ε ελεξγή ζχκβαζε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ιήγεη 31-1-2017.
[Οκφθσλα]
Απνξξίπηεη ηελ απφ 28.12.2016 έλζηαζε ηεο εηαηξίαο ‘Κ. ΑΞΗΩΝΖ –
Υ. ΑΞΗΩΝΖ Ο.Δ.’ θαηά ηνπ Α΄ Πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
εηδψλ ζίηηζεο α) καζεηψλ κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λέζβνπ, β) απφξσλ
δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» πξνππ/ζκνχ
δαπάλεο 220.271,13 επξψ (ε νπνία έπξεπε λα ππνβιεζεί θαηά ηεο ππ’
αξηζκ. 1046/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δειαδή ηεο
πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ην άξζξν 13 ηεο ζρεηηθήο
δηαθήξπμεο θαη ηνπ Ν. 4412/’16), ζχκθσλα κε ην απφ 10-1-2017
Πξαθηηθφ εμέηαζεο έλζηαζεο θαη γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζ’ απηφ.
[Οκφθσλα]
[Οκφθσλα] Δγθξίλεη ηνλ νξηζκφ ησλ δηθεγφξσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ
θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ
Πξφεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γήκνπ ζε λνκηθά
ζέκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ.

Μπηηιήλε 19 Ηαλνπαξίνπ 2017
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
1.- Καηζαρός Κων/νος, Πρόεδρος
2.- Αμποσλός Ιωάννης, ηακηικό μέλος
3.- Αρμενάκας Εμμανοσήλ, ηακηικό μέλος
4.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος
5.- Καραζάββας Νικόλαος, ηακηικό μέλος
6.- Καηζαβέλλης Παναγιώηης, ηακηικό μέλος
7.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος
8.- Σηεργίοσ Θεόδωρος ηακηικό μέλος
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