
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 24/5.7.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 Προ 1 492 Διάθεση  πιστώσεων  για  καταβολή  προνοιακών
επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το δίμηνο
Μαρτίου-Απριλίου 2016.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος των
αντίστοιχων Κ.Α.  του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους
2016  για  την  καταβολή  των προνοιακών επιδομάτων στους  κατά νόμο
δικαιούχους για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2016:
1.-  Εγκρίνει  διάθεση πίστωσης ποσού €  331.562,35  σε  βάρος  του Κ.Α.
00.6741.0001 «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας».
Σχετ: Η αριθμ. 785/4-7-2016 ΑΑΥ.
2.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  €  48.174,49  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6741.0002 «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων».
Σχετ: Η αριθμ. 786/4-7-2016 ΑΑΥ.
3.-  Εγκρίνει  διάθεση πίστωσης ποσού €  160.624,57  σε  βάρος  του Κ.Α.
00.6741.0004 «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης».
Σχετ: Η αριθμ. 787/4-7-2016 ΑΑΥ.
4.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  €  16.350,39  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6741.0005  «Επίδομα  κίνησης  σε
παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους».
Σχετ:Η αριθμ. 788/4-7-2016 ΑΑΥ.
5.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  €  17.734,03  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6741.0007 «Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών». 
Σχετ: Η αριθμ. 789/4-7-2016 ΑΑΥ.
6.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  €  36.896,31  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6741.0008 «Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου».
Σχετ: Η αριθμ. 790/4-7-2016 ΑΑΥ.
7.-  Εγκρίνει  διάθεση πίστωσης ποσού €  205.682,47  σε  βάρος  του Κ.Α.
00.6741.0009 «Επίδομα τυφλότητας».
Σχετ: Η αριθμ. 791/4-7-2016 ΑΑΥ.
8.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  €  55.246,28  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6741.0010 «Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα». 
Σχετ: Η αριθμ. 792/4-7-2016 ΑΑΥ.
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9.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  €  2.788,17  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6741.0011 «Επίδομα χανσενικών».
Σχετ: Η αριθμ. 793/4-7-2016 ΑΑΥ.
10.-  Εγκρίνει  διάθεση πίστωσης ποσού €  19.255,35  σε  βάρος  του Κ.Α.
00.6741.0012 «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών».
Σχετ: Η αριθμ. 794/4-7-2016 ΑΑΥ.
11.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  €  141,05  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6741.0013 «Επίδομα ομογενών - προσφύγων».
Σχετ: Η αριθμ. 795/4-7-2016 ΑΑΥ.

2 Προ 2 493 Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτική  υπάλληλο  για  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικό
σεμινάριο.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στην υπάλληλο της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Πελαγία Αράμβογλου (ΠΕ Διοικητικού),
με  αποδοχές  (έξοδα  μετακίνησης  και  ημερήσια  αποζημίωση)  για
επιμορφωτικούς  λόγους,  προκειμένου  να  συμμετάσχει  για  το  διάστημα
από  11/7/2016  έως  και  15/7/2016  σε  επιμορφωτικό  σεμινάριο  που
διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης  (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  στην  Αθήνα  με
τίτλο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων».
Β)  Εγκρίνει  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  της  παραπάνω
υπαλλήλου,  ως  εξής  :  μετάβαση  με  αεροπλάνο  στις  10/7/2016  και
επιστροφή με πλοίο στις 15/7/2016
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στην οικονομική υπηρεσία για τις σχετικές
ενέργειες.

3 Προ 3 494 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
11.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0025 για την «Επισκευή κοινοτικού
γραφείου της Τ.Κ. Ακρασίου» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 784/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

4 Προ 4 495 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας,  αξιολόγησης  και
γνωμοδότησης  διαγωνισμών  προμήθειας  υγρών
καυσίμων,  λιπαντικών  και  ανταλλακτικών  οχημάτων
του Δήμου Λέσβου έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Συγκροτεί  τριμελή  επιτροπή  διενέργειας,  αξιολόγησης  και
γνωμοδότησης διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και
ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου Λέσβου έτους 2016, αποτελούμενη
από τους κάτωθι :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡ.
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΕΜΕΡΛΗ- ΣΟΒΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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5 Προ 5 496 Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου  οικον.
έτους 2016.

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση
του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 35320/1-7-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

6 Προ 6 497 Έγκριση  διευκρινίσεων επί  των  τευχών του  δημόσιου
ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών
Υλικών και Λοιπών Συναφών Ειδών για τις ανάγκες του
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απάντηση – διευκρίνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του  Δήμου  Λέσβου  που  δημοσιεύθηκε  έγκαιρα  στην  ηλεκτρονική
πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων,  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του
συστήματος,  με  συστημικό  αριθμό:  25294  και  σύμφωνα με  την  αριθμ.
27844/1-06-2016 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών συναφών ειδών για τις
ανάγκες του Δήμου Λέσβου.

7 Προ 7 498 Έγκριση  διευκρινίσεων επί  των  τευχών του  δημόσιου
ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών εν
γένει  ειδών  και  υλικών  αποκατάστασης  δικτύου
άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απάντηση – διευκρίνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του  Δήμου  Λέσβου  που  δημοσιεύθηκε  έγκαιρα  στην  ηλεκτρονική
πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων,  μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του
συστήματος,  με  συστημικό  αριθμό:  25498  και  σύμφωνα με  την  αριθμ.
31514/15-06-2016 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την  προμήθεια  υδραυλικών εν  γένει  ειδών και  υλικών αποκατάστασης
δικτύου άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.

8 1ο 499 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
23.200,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6117.0028  για  την  «Εξειδικευμένη
στήριξη  του  Δήμου  Λέσβου  στα  πλαίσια  εκπόνησης  Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου».
Σχετ.  η  αριθμ.  783/2016  Αποφ.Αναλ.Υποχ.  & το  αρ.  πρωτ. 21203/26-4-
2016 αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.

9 2αο 500 48η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  48η
τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Λέσβου  έτους  2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34876/28-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

10 2βο 501 49η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  49η
τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Λέσβου  έτους  2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34877/28-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

11 2γο 502 50η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Κατά πλειοψηφία] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 50η
τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Λέσβου  έτους  2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34878/30-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

12 3ο 503 Έκδοση  Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής  και
διάθεση πίστωσης για την αγορά γραμματοσήμων.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  την  έκδοση  ενταλμάτων  προπληρωμής  και  τη
διάθεση των παρακάτω πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 :
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Κ.Α.
Προϋπ.

Ποσό
(ευρώ)

Α.Α.Υ. Προ Τίτλος Υπόλογος &
ημ/νία λήξης

απόδοσης
Υπολόγου

00.6221 900,00 782/
30-6-2016 

ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩ
Ν

Υπόλογος:
Μελαχρινή
Δεμερτζή

Ημ/νία
απόδοσης

Υπολόγου: 
29/9/2016 

13 4ο 504 Έγκριση  δαπανών  που  πληρώθηκαν  από  την  Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  Πάγια
Προκαταβολή έτους 2016 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν
από  τους  παρακάτω  υπόλογους  Προέδρους  Δημοτικών  ή  Τοπικών
Κοινοτήτων  του  Δήμου  Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα
χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των  οικείων  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού : Αφάλωνα, Ταξιαρχών, Πηγής, Μυτιλήνης, Άντισσας.

14 5ο 505 Απόδοση  λογαριασμού  δημοτικού  υπαλλήλου  από
πληρωμή ετήσιου  μισθώματος  Ταχυδρομικής  Θυρίδας
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου
Λιάκου Κωνσταντίνου για πληρωμή ετήσιου μισθώματος Ταχυδρομικής
Θυρίδας  Δήμου  Λέσβου  ποσού  53,62  €,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.
418/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και το υπ’
αριθμ. 09150301200000830/30-6-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών των
ΕΛΤΑ.

15 6αο 506 Κατάρτιση  όρων  διενέργειας  δημοπρασίας  για  την
εκμίσθωση  δημοτικού  ακινήτου  (καταστήματος/
περιπτέρου) στη Σκάλα Μιστεγνών.

[Ομόφωνα]  Καταρτίζει  τους  όρους  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια
δημόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκμίσθωση  δημοτικού
ακινήτου (καταστήματος/ περιπτέρου) στη Σκάλα Μιστεγνών, σύμφωνα
με την  υπ’  αριθμ.  34871/1-7-2016  εισήγηση  του Τμήματος  Διαχείρισης
Περιουσίας Δήμου Λέσβου.

16 6βο 507 Κατάρτιση  όρων  διενέργειας  δημοπρασίας  για  την
εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (γηπέδων κατάλληλων
για  τοποθέτηση  υλικών  ή  ως  χώρων  εμπορικής
δραστηριότητας) στην Κάπη Λέσβου.

[Ομόφωνα]  Καταρτίζει  τους  όρους  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια
δημόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκμίσθωση  δημοτικών
ακινήτων  (γηπέδων  κατάλληλων  για  τοποθέτηση  υλικών  ή  ως  χώρων
εμπορικής  δραστηριότητας)  στην  Κάπη  Λέσβου,  σύμφωνα  με  την  υπ’
αριθμ.  34872/1-7-2016  εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας
Δήμου Λέσβου.

17 6γο 508 Κατάρτιση  όρων  διενέργειας  δημοπρασίας  για  την
εκμίσθωση  δημοτικών  ακινήτων  (ελαιοκτημάτων,
αγρών κλπ) Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]  Καταρτίζει  τους  όρους  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια
δημόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκμίσθωση  δημοτικών
ακινήτων (ελαιοκτημάτων, αγρών κλπ) του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με
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την  υπ’  αριθμ.  34873/1-7-2016  εισήγηση  του  Τμήματος  Διαχείρισης
Περιουσίας Δήμου Λέσβου.

18 7ο 509 Έγκριση  Ισολογισμού  Κληροδοτήματος  Ελβίρας
Κατσούλη οικονομικού έτους 2014.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τον  Ισολογισμό  οικονομικού  έτους  2014  του
Κληροδοτήματος  ΕΛΒΙΡΑΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΗ,  όπως  εγκρίθηκε  από  το
Συμβούλιο της Δ.Κ. Μυτιλήνης με την υπ’ αριθμ. 73/2016 απόφασή του.

19 8αο 510 Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου  με  τίτλο
«Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  άνωθεν  του
κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ταξιαρχών».

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης άνωθεν του κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ταξιαρχών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 64.998,00 € με ΦΠΑ, 
όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας πτυχίων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ μετά από 
«ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό» με σφραγισμένες προσφορές και με 
σύστημα δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» επάνω στις
τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου 
της διακήρυξης.

20 8βο 511 Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου  με  τίτλο
«Ανακατασκευή  στέγης  δημοτικού  ακινήτου  (παλιό
καμένο σχολείο) στην Δ.Κ. Μανταμάδου».

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή
στέγης  δημοτικού  ακινήτου  (παλιό  καμένο  σχολείο)  στην  Δ.Κ.
Μανταμάδου»  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  εργασιών  44.983,00  €  με
ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β)  Εγκρίνει  την  κατασκευή  του  έργου  από  εργοληπτικές  επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας πτυχίων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ μετά
από «ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό» με σφραγισμένες προσφορές και με
σύστημα δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» επάνω στις
τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου
της διακήρυξης.

21 9ο 512 Έγκριση  Πρακτικού  2ου  Σταδίου  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  για  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών
προσφορών (στάδιο ποιοτικής επιλογής) της προμήθειας
«Προμήθεια  και  Εγκατάσταση  Η/Μ  Εξοπλισμού
Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής».

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  το  από  28-6-2016  Πρακτικό  του  2ου  Σταδίου
ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  για  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών
προσφορών  (στάδιο  ποιοτικής  επιλογής)  της  προμήθειας  με  τίτλο
«Προμήθεια  και  Εγκατάσταση  Η/Μ  Εξοπλισμού  Αναβάθμισης  ΕΕΛ
Καλλονής» προϋπολογισμού 232.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτό συντάχθηκε
και  υπογράφηκε  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  της  προμήθειας,
σύμφωνα με το οποίο κρίνονται αποδεκτές οι  Τεχνικές Προσφορές των
διαγωνιζομένων  εταιρειών  ΠΡΑΞΙΣ  Α.Ε.  και  ΤΕΧΝΗ  Α.Ε.,  καθώς
πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και τους
όρους της διακήρυξης και κρίνονται τεχνικά αποδεκτές προκειμένου να
συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
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22 10ο 513 Εξέταση  ένστασης  κατά  του  πρακτικού  διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης δικαιολογητικών για την
προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλειας.

[Ομόφωνα]
Α)  Κάνει  δεκτή  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  26376/25-5-2016  ένσταση  της
διαγωνιζόμενης επιχείρησης ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ και εγκρίνει τη συμμετοχή της
στο επόμενο στάδιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών
σήμανσης και ασφάλειας προϋπολογισμού 59.858,37 €, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ.  πρωτ.  34141/29-6-2016  Πρακτικό  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού επί της ένστασης και για τους λόγους που αναφέρονται σ’
αυτό.
Β)  Εγκρίνει  τη  συμμετοχή  στο  επόμενο  στάδιο  αποσφράγισης  των
οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού των διαγωνιζομένων
ΤΕΜΚΑ  ΕΠΕ,  ΣΗΜΑ  ΑΒΕΕ,  ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ  Κ.ΧΡΟΝΗΣ  ΑΒΕΕ,
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  ΚΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ και ΖΟΥΡΟΣ Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ.

23 11ο Ορισμός :
 α)  δικηγόρων  –γνωμοδοτήσεις,  για  υποθέσεις

του Δήμου Λέσβου.
 β)  δικαστικών  επιμελητών  και

συμβολαιογράφων.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών
και  συμβολαιογράφων  σε  υποθέσεις  του  Δήμου  και  εξουσιοδοτεί  τον
Πρόεδρο σε συνεργασία με την ειδική συνεργάτιδα του Δήμου σε νομικά
θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.

Μυτιλήνη 25 Ιουλίου 2016 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος
4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
6.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
7.- Αλεξίου Δημήτριος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Θ. Στεργίου
8.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Ι. Ξανθούλη
Σημείωση 1η : Ο κ. Δ. Αλεξίου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου προ ημερησίας διάταξης θέματος.
Σημείωση 2η : Ο κ. Δ. Ακριώτης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου προ ημερησίας διάταξης θέματος.
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