ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
1

Προ 1

244

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
(ΟΜΑΔΑ 2).

2

Προ 2

245

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 17-4-2015 Πρακτικό ΙΙΙ αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών και γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
προϋπ/σμού 61.000,00 € με ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ 2 (Φωτοτυπικό υλικό).
2.- Αναθέτει την ΟΜΑΔΑ 2 (Φωτοτυπικό υλικό) της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» και κατακυρώνει
αυτήν στην εταιρεία «Dnet ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» η οποία
ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού,
σύμφωνα με την προσφορά της, ήτοι 5,38 € ανά πακέτο για χαρτί Α3 και
2,33 € ανά πακέτο για χαρτί Α4.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.640,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6474.0002 για την «Προετοιμασία και συλλογή, έλεγχος και
επεξεργασία στοιχείων για την ολοκλήρωση της εκπονούμενης από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ‘Μελέτη συνολικής θεώρησης, αισθητικής και
λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Ιππείου’».
Σχετ. η αριθμ. 534/2015 ΑΑΥ.
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.640,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6474.0003 για την «Προετοιμασία και συλλογή, έλεγχος και
επεξεργασία στοιχείων για την ολοκλήρωση της εκπονούμενης από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ‘Μελέτη συνολικής θεώρησης, αισθητικής και
λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Άντισσας».
Σχετ. η αριθμ. 535/2015 ΑΑΥ.
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.640,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6474.0004 για την «Προετοιμασία και συλλογή, έλεγχος και
επεξεργασία στοιχείων για την ολοκλήρωση της εκπονούμενης από τη
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Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

247

Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης για την πληρωμή
της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Λέσβου στη
συνδρομητική βάση πληροφοριών και εφαρμογών
ΔΗΜΟΣΝΕΤ.

248

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και
διάθεση πίστωσης για προμήθεια ταχυδρομικών
φακέλων αλληλογραφίας και γραμματοσήμων της
Δ/νσης Δόμησης Δήμου Λέσβου.

249

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και
διάθεση πίστωσης για τακτοποίηση αυθαίρετου
κτίσματος στο δημοτικό γήπεδο Λουτρών.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ‘Μελέτη συνολικής θεώρησης, αισθητικής και
λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Σιγρίου».
Σχετ. η αριθμ. 536/2015 ΑΑΥ.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.479,33 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 168/2014 απόφασης
Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στον Σπύρο Κάκκαρο».
Σχετ. η αριθμ. 529/2015 ΑΑΥ.
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.749,65 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 20/2015 απόφασης
Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στην Εταιρεία Φορτηγών
Αυτοκινήτων Μυτιλήνης Α.Ε.».
Σχετ. η αριθμ. 530/2015 ΑΑΥ.
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.856,50 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 29/2014 απόφασης
Ειρηνοδικείου Καλλονής στην εταιρεία Αφοι Αθανασίου Ο.Ε.».
Σχετ. η αριθμ. 531/2015 ΑΑΥ.
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την πληρωμή των δικηγόρων που θα οριστούν
για υποθέσεις του Δήμου. Η πληρωμή των θα γίνει μετά από έγκριση της
Οικονομικής Επιτροπής αφού πρώτα θα προσκομίσουν τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών.
Σχετ. η αριθμ. 532/2015 ΑΑΥ.
[Ομόφωνα]
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 2.460,00 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6451 για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Λέσβου για το
έτος 2015 στη «ΔΗΜΟΣΝΕΤ» ως τιμολόγιο Α2725/26-3-2015 της
ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε..
Σχετ: Η αριθμ. 149/12-1-2015 Α.Α.Υ.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τη διάθεση
πίστωσης ύψους 7.970,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικ.
έτους 2015 για προμήθεια ταχυδρομικών φακέλων αλληλογραφίας και
γραμματοσήμων της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Λέσβου. Υπόλογη υπάλληλος
Ζαφειρίου Θεοδώρα.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τη διάθεση
πίστωσης ύψους 515,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικ.
έτους 2015 για τακτοποίηση αυθαίρετου κτίσματος στο δημοτικό γήπεδο
Λουτρών. Υπόλογος υπάλληλος Χρήστος Βαθρακούλης.

2

ο

7

4

8

5

9

6

ο

ο

250

Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη
«Δημιουργία περιεχομένου πινακίδων ενημέρωσης και
πολλαπλής πληροφόρησης» του έργου «Επέκταση &
Βελτίωση Δικτύου Περιπατητικών Διαδρομών ΑΞ-4
ΠΑΑ Δήμου Λέσβου «Περπατώντας στη φύση της
Λέσβου».

251

Απευθείας ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ».

252

Προέλεγχος και έγκριση Ταμειακού Απολογισμού
Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Δημιουργία
περιεχομένου πινακίδων ενημέρωσης και πολλαπλής πληροφόρησης»
προϋπ/σμού 33.826,00 € με ΦΠΑ, που είναι το 2ο Υποέργο του έργου
«Επέκταση & Βελτίωση Δικτύου Περιπατητικών Διαδρομών ΑΞ-4 ΠΑΑ
Δήμου Λέσβου «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» που έχει ενταχθεί
στο ΑΞ-4 «Προσέγγιση Leader Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως αυτοί καθορίζονται στη
Διακήρυξη που συνέταξε και θεώρησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 11.910,88 € με ΦΠΑ στην
τεχνική εταιρεία ‘Δόμηση Αιγαίου ΑΕ’, η οποία προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 3%.
[Ομόφωνα]
Α) Προελέγχει και εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2014, σύμφωνα με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που
κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :
1.- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2014: Πενήντα εννιά εκατομμύρια
τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
( 59.033.986,65 €).
ΕΣΟΔΑ 2014
Α. Τακτικά Έσοδα
32.873.860,91
Β. Έκτακτα Έσοδα
12.218.177,47
Γ. Χρημ. Υπόλ. 2013
13.941.948,27
ΣΥΝΟΛΟ:
59.033.986,65
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2013:
Α. Τακτικά Έσοδα
3.832.325,11
Β. Έκτακτα Ανειδίκευτα
777.785,57
Γ. Έκτακτα Ειδικευμένα
9.331.837,59
ΣΥΝΟΛΟ:
13.941.948,27
2.- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014 : Σαράντα τρία εκατομμύρια
εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο
λεπτά (43.076.254,72 €).
Χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν συνολικού ποσού 43.911.114,43 € και
ακυρώθηκαν για διάφορους λόγους (από επίτροπο, από ΤΠΚΔ, δεν
πληρώθηκαν 3 εντολές ληξιπρόθεσμων οφειλών κλπ) 217 Χ.Ε. ποσού
834.859,71 €. (Άρα τα ΧΕ που ξοφλήθηκαν είναι συνολικού ποσού
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Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της
διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Εκσυγχρονισμός
κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής του
Δήμου Λέσβου».

254

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη
δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση του χώρου
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση
‘Ουτζά-Λεμονού’ της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών
της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου
Λέσβου».

43.076.254,77 €).
3.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ 2015 : Δεκαπέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες
επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (15.957.731,93 €).
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α. 5.111)
5.537.584,39
Β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (Κ.Α. 5.119)
1.307.364,81
Γ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (Κ.Α. 5.121)
850.000,00
Δ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (Κ.Α. 5.121)
40.953,03
Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (Κ.Α. 5.129)
600.000,00
ΣΤ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (Κ.Α. 5.122)
7.621.829,70
ΣΥΝΟΛΟ:
15.957.731,93 €
Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της για την υποβολή του παρόντος
Απολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου για την απαραίτητη
έγκριση.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο ««Εκσυγχρονισμός
κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου Λέσβου»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 348.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας πτυχίων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ,
μετά από «ανοικτή δημοπρασία» με σφραγισμένες προσφορές και με
σύστημα δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών» επάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Γ) Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με βάση τους όρους του σχεδίου
της διακήρυξης.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 6-4-2015 (ημερ. διαγωνισμού 24-3-2015) Πρακτικό
Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Αποσφράγισης – Ελέγχου
Οικονομικών Προσφορών της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση του
χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση ‘ΟυτζάΛεμονού’ της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας
Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 4.400.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης
αναδείχθηκε η Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία ΤΕΧΝΗ Α.Ε με
ποσοστό έκπτωσης 52,44%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό
στην Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία ΤΕΧΝΗ Α.Ε, που προσέφερε το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης εκ των εργοληπτικών επιχειρήσεων που οι
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προσφορές τους έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, ήτοι 52,44%.
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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 τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά
θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.

Μυτιλήνη 22 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
6.- Κατσαβέλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
7.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
8.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος
9.- Αμπουλός Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Κων. Κατσαρού.
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