ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 21/26.5.2015 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

390

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάθεση της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών
2015».
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Προ 2

391

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων,
ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού
φωτισμού Δ.Ε. Μυτιλήνης».
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Προ 3

392

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη
δημοπράτηση του έργου «Εκσυγχρονισμός κτιρίου
πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου
Λέσβου».

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το από 19-5-2015 πρώτο πρακτικό (ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των
συμμετεχόντων) και το από 26-5-2015 δεύτερο πρακτικό (αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της
εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών 2015» προϋπολογισμού 33.000,00 €
με ΦΠΑ.
Β) Αναθέτει την ανωτέρω εργασία και κατακυρώνει αυτήν στην εταιρεία
«ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. – ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε.» σύμφωνα
με την προσφορά της που ανήλθε σε ποσοστό έκπτωσης 17% επί του
προϋπολογισμού της μελέτης.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 25-5-2015 Πρακτικό ΙΙΙ αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών και γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ
για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μυτιλήνης» προϋπ/σμού
60.000,00 € με ΦΠΑ.
2.- Αναθέτει την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων,
ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.
Μυτιλήνης»
και
κατακυρώνει
αυτήν
στην
εταιρεία
«Β.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»η οποία ήταν η μοναδική συμμετέχουσα
στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά της.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 20-5-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού (ημερ. διαγωνισμού
19-5-2015) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εκσυγχρονισμός
κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου Λέσβου»
προϋπολογισμού 348.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος
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Προ 4

393

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.
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Προ 5

394

Έγκριση χορήγησης άδειας, εξόδων μετακίνησης και
ημερήσιας αποζημίωσης σε δημοτικό υπάλληλο για
συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
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Προ 6

395

Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής και της αναστολής
κατά του υπ’ αριθμ. 94/2015 πρώτου εκτελεστού
απογράφου της υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης και της εταιρείας με την
επωνυμία «Χ. Μπαντάς – Ε. Παπάζογλου Ο.Ε.».
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Προ 7

396

35η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ’, με
ποσοστό έκπτωσης 54,17%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό
στην τεχνική εταιρεία ‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ’, που προσέφερε το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 54,17%.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.200,49
€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6822.0001 «Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του
πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης και Αποκομιδής Απορριμμάτων Δ. Λ Θερμής
στο ΙΚΑ Μυτιλήνης και υπαγωγή στις ρυθμίσεις οφειλών του Ν.
4321/2015».
Σχετ. η αριθμ. 662/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στην υπάλληλο της
Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Ζωή
Ανατολίτη, με αποδοχές (ημερήσια αποζημίωση) για επιμορφωτικούς
λόγους, προκειμένου να συμμετάσχει για το διάστημα από 8/6/2015 έως και
12/6/2015 σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στη Χίο με τίτλο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων
Τμημάτων».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της παραπάνω
υπαλλήλου .
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.
[Ομόφωνα]
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30566/25-5-2015 γνωμοδότηση της
δικηγόρου κας Μαρίας Κομνηνάκα για μη άσκηση του ενδίκου
βοηθήματος της ανακοπής και της αναστολής κατά του υπ’ αριθμ. 94/2015
πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης και εγκρίνει την καταβολή στην εταιρεία με την
επωνυμία «Χ. Μπαντάς – Ε. Παπάζογλου Ο.Ε.» του οφειλόμενου ποσού
ύψους 4.234,10 € συν των υπολοίπων ποσών που αναγράφονται στην
επιταγή προς πληρωμή πλην της αιτούμενης αμοιβής του δικηγόρου της
ύψους 250,00 €.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 35η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30869/25-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
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397

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

398

33η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

399

34η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6631 για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού».
Σχετ. η αριθμ. 650/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 15.6631 για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού».
Σχετ. η αριθμ. 651/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 20.6631 για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού».
Σχετ. η αριθμ. 652/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 35.6631 για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού».
Σχετ. η αριθμ. 653/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 25,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6452 για την ετήσια συνδρομή χρήσης ονόματος διαδικτυακού
χώρου (domain name) “mytilene.gr”.
Σχετ. η αριθμ. 629/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6452 για την ετήσια συνδρομή τελών κατοχής ανανέωσης για
το διαδικτυακό όνομα ιστοχώρου www.gera.gr.
Σχετ. η αριθμ. 654/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7422.0003 για «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και
κατεδάφισης επικίνδυνων και ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών
(ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 661/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 33η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29979/20-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 34η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29982/20-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
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400

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και
διάθεση πιστώσεων για τοποθετήσεις φωτιστικών
σωμάτων και επέκταση δημοτικού φωτισμού.

401

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της
διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Μετατόπιση
αγωγού στη θέση ‘Ράχη’ Αγ. Παρασκευής».

402

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της
διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Έργα πρόσβασης
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Ιππείου Συκούντας».

403

Επανεξέταση
του
από 31-10-2014 πρακτικού
διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια
φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις
ανάγκες του Δήμου Λέσβου, του ΝΠΔΔ Κοιν.
Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, των ΝΠΔΔ
των Σχολικών Επιτροπών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας
Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος ‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ
Π.Μ.Φ.Η. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’».

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής με υπόλογο το
δημοτικό υπάλληλο Τακτικό Γεώργιο και τη διάθεση πιστώσεων του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30052/22-52015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστικού του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Μετατόπιση
αγωγού στη θέση ‘Ράχη’ Αγ. Παρασκευής» προϋπολογιζόμενης δαπάνης
εργασιών 15.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν
αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας πτυχίων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, μετά από
«ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό» 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]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Έργα πρόσβασης
στις
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
Τ.Δ.
Ιππείου
Συκούντας»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 385.000,00 € 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
«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]
Α) Επανεξετάζει το από 31-10-2014 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού
«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του
Δήμου Λέσβου, του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Λέσβου, των ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος ‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Π.Μ.Φ.Η.
Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’» προϋπολογισμού 67.797,72 € με ΦΠΑ και
αποφαίνεται ως εξής :
1.- Εγκρίνει τη συμμετοχή του «Φαρμακείου Πατερέλλης Παντελής»,
δεδομένου ότι προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Νόμος
και η διακήρυξη του Διαγωνισμού.
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2.- Απορρίπτει τη συμμετοχή του «Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Λέσβου
Συν. Π. Ε.» στο διαγωνισμό, επειδή δεν προσκόμισε ως όφειλε βεβαίωση
της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόμιμα.
3.- Απορρίπτει τη συμμετοχή της ομόρρυθμης εταιρείας «Συστ. Φαρμακεία
Βαλτάς Αποστ.- Τουρούτσικα Παν. – Βαλτάς Βασίλειος & Σια Ο.Ε.»
επειδή δεν προσκόμισε ως όφειλε πιστοποιητικό του οικείου
Επιμελητηρίου για την εγγραφή του νομικού προσώπου της εταιρείας και
του ειδικού επαγγέλματος που ασκεί ή ελλείψει αυτού βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.
Β) Καλεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και
Αξιολόγησης –Γνωμοδότησης- Ανάθεσης Διαγωνισμών Προμηθειών για
τους ενιαίους Διαγωνισμούς και τους διαγωνισμούς των Ν.Π. και
Ιδρυμάτων του Δήμου Λέσβου να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισμού
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μυτιλήνη 28 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
6.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
7.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος
8.- Κουμαράς Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτ. μέλους Ι. Ξανθούλη
Σημείωση : Ο κ. Η. Κουνιαρέλλης προσήλθε μετά τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
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