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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 29/14-7-2015 τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 521/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
περί  αναστολής  όλων  των  διαγωνιστικών  διαδικασιών  του  Δήμου  Λέσβου  για
ανάθεση έργων, μελετών, προμηθειών εργασιών και για μισθώσεις – εκμισθώσεις
ακινήτων λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 και ώρα
13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου,
μετά από την υπ’ αριθμ. 42464/10.7.2015 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 οκτώ (8) 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.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος
9.- Κουμαράς Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος
σε αντικ. του τακτικού μέλους Ι. Ξανθούλη

Ουδείς

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

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών της, πριν
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή
αποφάνθηκε  ομόφωνα  για  το  κατεπείγον  του  παρόντος  θέματος  και  το  συζητά  προ
ημερήσιας με αύξοντα αριθμό 1ο.

Εν  συνεχεία  ο  Πρόεδρος  –  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  έδωσε  το  λόγο  στον
Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Κ.
Κατσαρό,  ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’  αριθμ. πρωτ.  43235/14-7-2015
έγγραφο  του  με  θέμα  «ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡ.  521/2015  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», όπου αναφέρονται αναλυτικά τα εξής :

«Λαμβάνοντας υπ’ όψη
1. Την ανωτέρω απόφασή σας με την οποία ανεστάλησαν «λόγω της τραπεζικής

αργίας βραχείας διάρκειας που επιβλήθηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου
όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες του Δήμου Λέσβου για ανάθεση έργων, μελετών,
προμηθειών εργασιών και για μισθώσεις - εκμισθώσεις ακινήτων μέχρι να καταστεί
εφικτή η έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών».

ΑΔΑ: 7Ζ9ΝΩΛΦ-8ΞΒ



2. Το ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την διευκόλυνση της διεξαγωγής των
δημόσιων  διαγωνισμών  με  απεμπλοκή  της  διαδικασίας  από  την  έκδοση
εγγυητικών επιστολών.

3. Τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.
4. Το  γεγονός  ότι  στο  Δήμο  μας  εκκρεμεί  η  διεξαγωγή  διαγωνισμών  ενεργειών

ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, για τις οποίες όμως υπάρχει ο όρος να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι 31/12/2015 το φυσικό αλλά και το οικονομικό τους αντικείμενο, δεδομένου ότι
βρισκόμαστε στο τελευταίο 6μηνο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
Ως εκ τούτου με την καθυστέρηση της διεξαγωγής των διαγωνισμών αυτών των
έργων ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ο ανωτέρω όρος με αποτέλεσμα
ανυπολόγιστη  ζημία  για  το  Δήμο  μας,  με  την  χρέωση  των  δαπανών  των  μη
εμπρόθεσμα ολοκληρωμένων πράξεων. 

5. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας εκκρεμεί η διεξαγωγή ενεργειών από άλλους πόρους
(πλην  ΕΣΠΑ),  που  η  υλοποίησή  τους  θεωρείται  υψίστης  σημασίας  κατά  την
παρούσα  Δημοτική  Αρχή,  καθόσον  οι  εν  λόγω ενέργειες  αφορούν  σε  δράσεις
αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συμπολιτών μας (έργα), για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας αλλά και για την αύξηση των εσόδων του
Δήμου μας

με το παρόν παρακαλούμε όπως με σχετική απόφασή σας ανακαλέσετε την με αρ.
521/2015 προηγούμενη απόφασή σας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των
διαγωνισμών όλων των ενεργειών που βούλεται στο εξής να υλοποιήσει ο Δήμος μας
σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα και  τον Π/Υ 2015 και  κατ’  επέκταση να καταστεί
δυνατή η συνέχιση της παραγωγής «έργου» προς όφελος των συμπολιτών μας.»

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης και
κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση, μετά την οποία
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 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28-06-2015, τ.  Α΄)  που αφορά

στην «τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»,
γ) τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις,
δ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43235/14-7-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης,

Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  &  Διοικητικών  Υπηρεσιών,  αντίγραφο  της  οποίας
επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Ανακαλεί  την  υπ’  αριθμ.  521/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί
αναστολής όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Λέσβου για ανάθεση έργων,
μελετών,  προμηθειών  εργασιών  και  για  μισθώσεις  –  εκμισθώσεις  ακινήτων λόγω της
τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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