ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ
Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 5/24-1-2017 ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ
Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ.
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΑΡΗΘ
Μ.
ΑΠΟΦ
.

1

Προ 1
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Έγθξηζε δαπάλεο θαη
δηάζεζε πίζησζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0001 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθ. έηνπο 2017, πνπ αθνξά ηελ θαηαβνιή εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηνπ Γεκάξρνπ γηα έθηαθηε
θαηεπείγνπζα κεηαθίλεζε, απφ 28-1-2017 έσο 1-2-2017, πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζηε νπεδία γηα ηελ παξαιαβή
ηνπ βξαβείνπ Οχισθ Πάικε.
ρεη. ε αξηζκ. 145/23-1-2017 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..

2

Προ 2
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Έγθξηζε πξαθηηθνχ
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ θαη
θαηαθχξσζε ηεο
«Πξνκήζεηαο ζπζηεκάησλ
επεμεξγαζίαο ήρνπ – εηθφλαο
θαη θσηηζηηθψλ ζθελήο γηα
ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γ.Δ.
Καιινλήο».
Παξαίηεζε Γήκνπ Λέζβνπ
απφ ην έλδηθν κέζν ηεο

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 19-12-2016 Πξαθηηθφ δηελέξγεηαο θαη θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο
«Πξνκήζεηαο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ήρνπ – εηθφλαο θαη θσηηζηηθψλ ζθελήο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γ.Δ. Καιινλήο πξνππ/κνχ δαπάλεο 45.287,07 επξψ, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζπλνπηηθψλ Γηαγσληζκψλ ηνπ Γήκνπ.

3

Προ 3
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ΘΔΜΑ

ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ

2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία ‘ΖΥΩ Α.Δ.’ (Σερληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξία
κε έδξα εξγαζίαο "Παγαλή" Μπηηιήλεο) ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο πνπ αλέξρεηαη ζε 38.010,96 € (κε ΦΠΑ
17%), θαζψο πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη θαηέζεζε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
[Οκφθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηελ παξαίηεζε απφ ην έλδηθν κέζν ηεο ππ’ αξηζκ. θαη. 79/2014 έθεζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαηά ηεο ππ’

1

4

Προ 4
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έθεζεο θαηά ηεο ππ’·αξηζκ.
50/2014 απφθαζεο ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Μπηηιήλεο θαη ηνπ Κψζηα
Γάπε.

αξηζκ. 50/2014 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη ηνπ Κψζηα Γάπε ελψπηνλ ηνπ
Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηελ νπνία επαλέθεξε ν Γήκνο κε ηελ ππ’ αξηζκ. θαη. 99/2015 θιήζε ηνπ
θαη εθδηθάδεηαη ζηηο 8-2-2017 θαηφπηλ αλαβνιήο.
Β) Γίλεη εληνιή θαη εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα ζην δηθεγφξν θ. Νηθφιαν Βαιιηφ λα ππνβάιεη ζην Μνλνκειέο
Δθεηείν Βνξείνπ Αηγαίνπ ηε δήισζε παξαηηήζεσο απφ ηελ αλσηέξσ αζθεζείζα έθεζε ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.

Έγθξηζε κειέηεο θαη
αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ
αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ
αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ
απφ ηα έληνλα θαηξηθά
θαηλφκελα Ηαλνπαξίνπ 2017
(ρηνλνπηψζεηο- παγεηφο)
ζηνλ Γήκν Λέζβνπ.

[Οκφθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 11/2017 κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ κε ηίηιν «Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα
Ηαλνπαξίνπ 2017 (ρηνλνπηψζεηο- παγεηφο) ζηνλ Γήκν Λέζβνπ» πξνυπνινγηζκνχ 44.640 € άλεπ ΦΠΑ.
Β) Αλαζέηεη κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο, ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά
επεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ νθείιεηαη ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα πνπ δελ απνξξένπλ απφ επζχλε ηνπ Γήκνπ.
Γ) ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέζβνπ ζα γίλεη εγγξαθή ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017 θαη ελ ζπλερεία ζα εθδνζεί ε ζρεηηθή Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.

5

Προ 5
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Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο
ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα
ηελ πξνκήζεηα εηδψλ
ηξνθίκσλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ ζίηηζε
ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνλ
μελψλα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.

[Οκφθσλα]
1) Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 30.007,63 επξψ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ: 60.7341.0001 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017.
2) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ ζίηηζε ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνλ μελψλα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πνζνχ 30.007,63 επξψ κε ΦΠΑ, ε
νπνία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη είλαη επείγνπζα γηαηί ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο
αληίζηνηρεο ζχκβαζεο πνπ είρε ππνγξαθεί θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ιήγεη άκεζα, ελψ αθνξά ζε εππαζή νκάδα
ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη επξσπατθφ πξφγξακκα κε θνηλσληθφ ραξαθηήξα.
3) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζίηηζε ησλ
θηινμελνπκέλσλ ζηνλ μελψλα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
4) Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα πνπ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.

6

Προ 6
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Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
1043/2016 απφθαζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ

[Οκφθσλα]
Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 1043/2016 απφθαζή ηεο σο πξνο ην ζθέινο πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε κε δηαπξαγκάηεπζε,
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζηνλ θ. Δπζηξάηην Κιεηδαξά ηνπ Γξεγνξίνπ ησλ εξγαζηψλ χςνπο 5.000,00 € γηα
ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 28εο-29εο
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αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ
αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ
απφ έληνλα θαηξηθά
θαηλφκελα ηελ 28 & 29
Ννεκβξίνπ 2016 ζην Γήκν
Λέζβνπ.

Ννεκβξίνπ 2016 ζηε Γ.Δ. Καιινλήο, θαη αλαζέηεη απηέο, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη φξνπο, ζηνλ θ. Καξαγηάλε
Ησάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. 1043/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

46

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

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 155.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.7341.0001 νηθ. έηνπο 2017
γηα ηελ πιεξσκή ησλ απνδνρψλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ξελψλα Φηινμελίαο ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ.
ρεη. ε αξηζκ. 103/16-1-2017 ΑΑΤΜΗ.
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Έγθξηζε Πξαθηηθνχ
θαηαθχξσζεο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ
ζίηηζεο α) καζεηψλ
κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λέζβνπ,
β) απφξσλ δεκνηψλ ηνπ
Γήκνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο».

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 16-1-2017 Πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα εηδψλ ζίηηζεο α) καζεηψλ κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λέζβνπ, β) απφξσλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ ΝΠΓΓ
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» πξνππ/κνχ δαπάλεο 220.271,13 επξψ, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
δηαγσληζκνχ.

Έγθξηζε Πξαθηηθνχ
θαηαθχξσζεο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα εηδψλ
θαζαξηφηεηαο &
εππξεπηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ θαη ηνπ Ννκηθνχ

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 16-1-2017 Πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ
θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο &
Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» πξνππ/κνχ δαπάλεο 59.098,51 επξψ, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα
Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.
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2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ επηρείξεζε «ΣΕΑΝΔΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ ΗΑ
Δ.Δ.» κε έδξα ηα Αιπθαληά Μπηηιήλε – Λέζβνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο πνπ αλαιχεηαη σο εμήο :
 Γηα ηελ νκάδα Α΄ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 59.700,33€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
(εκεξήζην θφζηνο ζίηηζεο αλά καζεηή ρσξίο ΦΠΑ 3,02€)
 Γηα ηελ νκάδα Β΄ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ «Κ.Π&Α.Γ.Λ» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 160.570,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
(ηηκή κεξίδαο ρσξίο ΦΠΑ 4,70€)

2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηνπο θάησζη πξνκεζεπηέο :

3

Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ».

α- ηελ επηρείξεζε DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ Η.Κ.Δ (CLEAN BY
DAILY FRESH), κε έδξα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 47, Διεπζίλα, ηηο νκάδεο Α΄& Β΄ πνπ αθνξνύλ ην Γήκν Λέζβνπ
έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ γηα ηελ νκάδα Α΄ ύψνπο 14.999,10€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη γηα ηελ νκάδα Β΄ ύψνπο
13.165,54€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
β- ηελ επηρείξεζε ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. κε έδξα ην 2Ο ρηιηφκεηξν Μπηηιήλε - Θεξκήο Λέζβνπ, ηελ νκάδα
Γ΄ πνπ αθνξά ην ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Λέζβνπ, έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ ύψνπο
9.124,13€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
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Έγθξηζε Πξαθηηθνχ
θαηαθχξσζεο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη
κεραλεκάησλ ινηπψλ
Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πιελ
Γ.Δ. Μπηηιήλεο».

Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ
δηαγσληζκνχ θαη αλάδεημε

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 12-1-2017 Πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ινηπψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πιελ Γ.Δ. Μπηηιήλεο»
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 69.600,00 επξψ κε ηνλ ΦΠΑ, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
δηαγσληζκνχ.
2.- Καηαθπξψλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα αλά Οκάδα εηδψλ ζηνπο θάησζη δηαγσληδφκελνπο
πξνκεζεπηέο, πνπ πξνζέθεξαλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο
ηηκήο θαη πξνζθφκηζαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο :
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ
ΑΝΑΔΟΥΟ

1
ΦΗΛΣΡΑ

ΑΦΟΗ Πνπιάθε Ο.Δ.

ΠΡΟΦΟΡΑ
(ΕΤΡΩ)
ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
8.995,30

2
ΜΠΑΣΑΡΗΔ
3
ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΑΦΑΛΔΗΔ
4
ΜΑΚΣΡΑ

Καλέιινο Γεκήηξηνο

5.896,80

Καλέιινο Γεκήηξηνο

1.928,16

Καλέιινο Γεκήηξηνο

2.571,33

5
ΔΛΑΣΗΚΑ

Βνπλάηζνο Π. Γεκήηξηνο

42.706,17

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 17-1-2017 1ν Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ πεδνδξνκίσλ ηεο
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πξψηνπ πξνζσξηλνχ
κεηνδφηε ηνπ έξγνπ
«Απνθαηάζηαζε θζνξψλ
πεδνδξνκίσλ ηεο πφιεο ηεο
Μπηηιήλεο».

πφιεο ηεο Μπηηιήλεο» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 100.000,00 € κε ΦΠΑ.

Έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ
δηαγσληζκνχ θαη
θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ
«Ζιεθηξνθσηηζκφο
δεκνηηθνχ πάξθνπ Αγ.
Βαζηιείνπ Μφξηαο».

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην απφ 20-1-2017 2ν Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκφο δεκνηηθνχ πάξθνπ Αγ.
Βαζηιείνπ Μφξηαο» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 32.480,00 € κε ΦΠΑ.
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Αλάζεζε κε
δηαπξαγκάηεπζε ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή ηνηρίσλ
αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα ζηνλ αχιεην
ρψξν ηνπ 15νπ Γεκνηηθνχ
ζρνιείνπ Μπηηιήλεο ζην
Υάιηθα θαη ζηε Λαγθάδα
γηα ηελ άξζε ηεο
επηθηλδπλφηεηαο ησλ
πθηζηακέλσλ ηνηρίσλ».

[Οκφθσλα]
Αλαζέηεη κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλεο ζε απξφβιεπηεο
θαηαζηάζεηο, ην έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ
15νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μπηηιήλεο ζην Υάιηθα θαη ζηε Λαγθάδα γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ
πθηζηακέλσλ ηνηρίσλ» κε ζπλνιηθή δαπάλε κε ΦΠΑ 64.350 € ζηελ Σερληθή Δηαηξεία «ΠΑΠΟΤΣΖ Μ. –
ΜΑΝΣΕΑΡΖ Υ. κε δ.η. ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΟΔ» κε πνζνζηφ έθπησζεο 8%.
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Απνδνρή γλσκνδφηεζεο
δηθεγφξνπ γηα κε άζθεζε
έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ.
48/2016 απφθαζεο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο
(Σαθηηθή Γηαδηθαζία) θαη
ηνπ Μηραήι Πηάλνπ.

[Οκφθσλα]
Απνδέρεηαη ηελ απφ 13-1-2017 γλσκνδφηεζε ηεο δηθεγφξνπ Αηκηιίαο Κνπξβαληνχ γηα κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο
ππ’ αξηζκ. 48/2016 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο (Σαθηηθή Γηαδηθαζία) θαη ηνπ Μηραήι Πηάλνπ

Οξηζκφο :
 α)
δηθεγφξσλ
γλσκνδνηήζεηο,

[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.
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54-61

–
γηα

2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο
«ΜΗΝΑΒΡΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ» πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (57,68%) απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην δηαγσληζκφ.

2.- Δγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηελ Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε «ΔΡΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΛΔΒΟΤ ΟΔ», θαζψο
πξνζέθεξε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (55%) απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή
ζην δηαγσληζκφ θαη ελ ζπλερεία θαηέζεζε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.
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ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.
β)
δηθαζηηθψλ
επηκειεηψλ
θαη
ζπκβνιαηνγξάθσλ.

Μπηηιήλε 25 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.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος
4.- Καραζάββας Νικόλαος, ηακηικό μέλος
5.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος
6.- Σηεργίοσ Θεόδωρος ηακηικό μέλος
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