ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 23 /19.6.2013 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
με μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
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την κατάργηση δημοπράτησης τμημάτων ,παραλίας στη ΧΑΡΑΜΙΔΑ
Κατάργηση δημοπράτησης τμημάτων αιγιαλού Εγκρίνει
η
3
ΚΑΝΤΙΝΑ
και ΧΑΡΑΜΙΔΑ – ΟΜΠΡΕΛΕΣ 3
,παραλίας στη Χαραμίδα Δ.Κ. Λουτρών Μυτιλήνης
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Έγκριση Πρακτικών ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμών
ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών
οχημάτων και μηχανημάτων έργου των Δημοτικών
Ενοτήτων Μυτιλήνης, Καλλονής και ΕρεσούΑντίσσης
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ»
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Έγκριση τροποποίησης της αρ. 199/2013 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
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Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασιών για «Διαμόρφωση αύλειου
«Διαμόρφωση
αύλειου
χώρου
Νηπιαγωγείου χώρου Νηπιαγωγείου Παλαιοκήπου Γέρας» στον κ. Κατζουρίδη
Παλαιοκήπου Γέρας»
Ε.Δημήτριο συνολικού ποσού 1.500,00 €.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από αδιάθετα ποσά της προγραμματικής

Εγκρινει τα πρακτικά ΙΙΙ της Επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών και
κατακυρώνει την προμήθεια, ανά ομάδα ανταλλακτικών και κατηγορία
οχημάτων, στους παρακάτω αναδόχους γιατί προσέφεραν την χαμηλότερη τιμή
αντίστοιχα, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επισήμων
τιμοκαταλόγων, σύμφωνα με το πρακτικό.
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ», με το ποσό των 10.271,00 € και
συνολικής πίστωσης με ΦΠΑ το ποσό των 11.914,36 €, στον κ. ΣΑΡΑΝΤΗ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ βάσει της αριθμ. 150/2013 αποφάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου και της προσφοράς που κατατέθηκε, με ποσοστό
έκπτωση 1% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης
Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. 199/2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά τη σύσταση και απόδοση της πάγιας προκαταβολής στις
δημοτικές και τοπικές κοινότητες μόνο όσον αφορά την Πρόεδρο Μηθύμνης
που εκ παραδρομής δηλώθηκε ο κ. Μαυρής Λάμπρος ενώ στην
πραγματικότητα ο κ. Στυλιανός Τσανακτσής –Σταύρου του Γεωργίου είναι ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μηθύμνης και επομένως υπόλογος της
πάγιας προκαταβολής για το έτος 2013
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σύμβασης που είχε υπογραφεί με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το
2008 για το έργο «Εργασία «Διαμόρφωση
αύλειου χώρου
Νηπιαγωγείου Παλαιοκήπου-Γέρας» και είναι γραμμένο στο τεχνικό
πρόγραμμα της Περ. Β. Αιγαίου
Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την Καταρτίζει –με πλειοψηφία-τους όρους διενέργειας δημοπρασίας για
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλούτμημάτων αιγιαλού-παραλίας
παραλίας στη Δ.Ε. Μηθύμνης

α.-Έγκριση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του
προϋ/σμού οικ.έτους 2013.
Β.-Συμψηφιστικές και διάθεσης πιστώσεων για
ληξιπρόθεσμες Οφειλές

1.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6474.0001
Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής-κεραμικής στο
σύγχρονο επιχειρείν- CEARAMEUS.
Σχετ. η αριθμ. 780/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
2. Εγκρίνει τον συμψηφισμό ποσού 188.780,67 € για Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού σε βάρος του Κ.Α. 80.8111 με την αρ. 5 Συμψηφιστική
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
 Εγκρίνει τον συμψηφισμό ποσού 58.591,76 € για Αμοιβές Αιρετών
Αρχόντων και τρίτων σε βάρος του Κ.Α. 80.8112 με την αρ. 6
Συμψηφιστική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
 Εγκρίνει τον συμψηφισμό ποσού 4.150.083,63 € για Διάφορα έξοδα σε
βάρος του Κ.Α. 80.8115 με την αρ. 7 Συμψηφιστική Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης.
 Εγκρίνει τον συμψηφισμό ποσού 1.896.137,15 € για Έργα σε βάρος του
Κ.Α. 80.8122 με την αρ. 8 Συμψηφιστική Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
 Εγκρίνει τον συμψηφισμό ποσού 102.829,85 € για Μελέτες έρευνες
πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπ’ανες σε βάρος του Κ.Α. 80.8123 με
την αρ. 9 Συμψηφιστική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Σχετ. οι αριθμ. 5,6,7,8 και 9/2013 Συμψηφιστικές Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης
3.-Εγκρίνει δέσμευση πίστωσης ποσού 3.094,47 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6421.0002
για την πληρωμή μετακινήσεων αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και
ειδικών συνεργατών έτους 2013.
Σχετ. η αριθμ. 788/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
4.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7412.0051
για πληρωμή 1ου λογαριασμού της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης
κυκλοφοριακής οργάνωσης Καλλονής».
Σχετ. η αριθμ. 782/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
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5.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.819,03 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0021
για πληρωμή 13ου λογαριασμού του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και
διάθεσης λυμάτων πρώην Δήμου Γέρας (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 783/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
6.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 205.680,97 € σε βάρος του Κ.Α.
25.7312.0021 για πληρωμή 14ου λογαριασμού του έργου «Εγκατάσταση
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων πρώην Δήμου Γέρας (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 784/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
7.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 369.947,99 € σε βάρος του Κ.Α.
25.7312.0022 για πληρωμή 6ου ,8ου, & 9ου λογαριασμού του έργου «Μονάδα
επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμών Πέτρας (ΕΠΠΕΡΑΑ)», ποσού
9.642,90 ,283.288,19 & 77.016,90 € αντίστοιχα.
Σχετ. η αριθμ. 785/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
8.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 7.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.0003
για επιστημ/κή υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών
δεδομένων που απαιτούνται κατά τη συμπ/ση των αντ/χων πεδίων των εντύπων
των ΟΣΔ και ΣΧΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (70%
ΥΠΕΚΑ & 30% ΣΑΤΑ) .
Σχετ. η αριθμ. 786/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
9.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.572,20 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0011
για πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Επισκευή του κτιρίου όπου
στεγάζεται το τοπικό συμβούλιο και το εκλογικό κέντρο Αλυφαντών».
Σχετ. η αριθμ. 787/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
10.-Εγκρίνει δέσμευση πίστωσης ποσού 111,01 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6463 για
την πληρωμή δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεων τριών δημοπρασιών
εκμίσθωσης ακινήτων στις Δ.Ε. Γέρας και Μανταμάδου .
Σχετ. η αριθμ. 789/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
11.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 για
πληρωμή της αξίας δαπάνης της επιχορήγησης του Συλλόγου Φίλων Μουσικής
Πολιχνίτου.
Σχετ. η αριθμ. 767/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
12.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 25.109,92 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6821.0003 για πληρωμή μερική/ολική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Σχετ. η αριθμ. 781/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
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α.-Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού
υπηρεσίας
«ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ

α.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο/10.6.2013 της Επιτροπής δημοπρασιών
του Δήμου για την καταγραφή αιτήσεων συμμετοχής «Μίσθωσης
Οχημάτων Μηχανημάτων Υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»
β.-Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμών
του Π.Δ.28/1980 για τις εργασίες συντήρησης
οχημάτων και μηχανημάτων έργου των Δημοτικών
Ενοτήτων Μυτιλήνης, Καλλονής και ΕρεσούΑντίσσης
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για στέγαση
υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης ,σύμφωνα με την
αριθμ.πρωτ.
43888/10.6.2013
Προγραμματική
Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και του ΚΕΘΕΑ.
Ορισμός :
 α)δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις
του Δήμου Λέσβου.
 β)δικαστικών
επιμελητών
και
συμβολαιογράφων

αναγκών» , σύμφωνα με το πρακτικό.
β.-Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών
και κατακυρώνει την παροχή εργασίας, ανά ομάδα εργασιών και
κατηγορία οχημάτων, στους παρακάτω αναδόχους γιατί προσέφεραν
την χαμηλότερη τιμή εργατοώρας αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρακτικό
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης ,σύμφωνα
με την αριθμ.πρωτ. 43888/10.6.2013 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου
Λέσβου και του ΚΕΘΕΑ

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων δικαστικών
επιμελητών και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου

Μυτιλήνη 21 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Καραγεωργίου Ευστράτιος-Αντιπρόεδρος
Αθανάσης Θεμιστοκλής
Κορδώνης Χρήστος
Κουνιαρέλλης Ηλίας
Παλαιολόγος Ευάγγελος
Πατερέλλης Παντελής
Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος
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