ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 21/7.6.2016 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

405

Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με τη βεβαίωση
μόνιμης κατοικίας που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο
της Τοπικής Κοινότητας Μεσοτόπου του Δήμου Λέσβου.

2

Προ 2

406

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός
των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια
φαρμάκων, εμβολίων, τροφών, κτηνιατρικού υλικού,
κ.λ.π. για την λειτουργία διαχείρισης προγράμματος
αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου.

3

Προ 3

407

Απευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση και επισκευή
οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο Κεραμίου».

4

Προ 4

408

Εξέταση αιτήματος της τεχνικής εταιρείας ΜΙΝΑΒΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για επαναπροκήρυξη ως έργου της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ
Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής».

[Ομόφωνα] Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου ενημερώθηκε
σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 28679/6.6.2016 γνωμοδότηση της δικηγόρου
κας Κωνσταντίνας Αθηναίου περί μη ανάκλησης της υπ' αριθ. 33197/4-62015 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας που χορήγησε ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Μεσοτόπου του Δήμου Λέσβου στη Μιχαηλίδου Στυλιανή του
Παναγιώτη για χρήση σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ και περί απόρριψης της από
27.4.2016 αίτησης του Θεοδώρου Πάντα, ως νόμω και ουσία αβάσιμης, και
παραπέμπει το θέμα στον αρμόδιο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Μεσοτόπου προς γνώση και για τις νόμιμες ενέργειές του.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 17/2016 μελέτης για την
«Προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων, τροφών, κτηνιατρικού υλικού, κ.λ.π. για
την λειτουργία διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Δήμου
Λέσβου», προυπ/μού δαπάνης 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, που συνέταξε η
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.
2.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.
3.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού που περιλαμβάνονται
στην αριθ. 17/2016 συνημμένη μελέτη.
[Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση
και επισκευή οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο Κεραμίου» προϋπολογισμού
10.000,00 € με ΦΠΑ στην Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία ‘ΒΑΛΗΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’ με ποσοστό έκπτωσης 3%.
[Ομόφωνα] Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27812/1-62016 αίτηση της τεχνικής εταιρείας ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με την
οποία ζητά την επαναπροκήρυξη ως έργου της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ
Καλλονής» προϋπολογισμού 232.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία
δημοπράτησης στις 2-6-2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28813/6-61

2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
5

Προ 5

409

Εξέταση εντάσεων κατά του πρακτικού Ι του πρόχειρου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών
για την συντήρηση υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης
πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου».

6

1α,βο

410

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του

[Ομόφωνα]
Α) Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26275/25-5-2016 ένσταση του
διαγωνιζόμενου ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ για αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ από το επόμενο στάδιο του
πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την
συντήρηση υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας Δήμου
Λέσβου», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28866/6-6-2016 Πρακτικό
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων και για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό.
Β) Κάνει δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26376/25-5-2016 ένσταση του
διαγωνιζόμενου ΤΕΧΝΗ Α.Ε. και εγκρίνει τη συμμετοχή της στο επόμενο
στάδιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών
για την συντήρηση υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας
Δήμου Λέσβου», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28866/6-6-2016 Πρακτικό
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων και για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό.
Γ) Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26166/25-5-2016 αίτηση του
διαγωνιζόμενου Σ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για προσκόμιση εγγυητικής
επιστολής με σωστή περίοδο ισχύος προκειμένου να γίνει δεκτή η
συμμετοχή της στο επόμενο στάδιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση υδατοδεξαμενών
πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου», σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. πρωτ. 28866/6-6-2016 Πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής
Διαγωνισμού επί των ενστάσεων και για τους λόγους που αναφέρονται σ’
αυτό.
Δ) Εγκρίνει τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
υδραυλικών υλικών για την συντήρηση υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης
πολιτικής
προστασίας
Δήμου
Λέσβου»
των
διαγωνιζομένων
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΤΕΧΝΗ Α.Ε., ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ και
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6615.0001 για «Διάφορες εκτυπώσεις».
Σχετ. η αριθμ. 728/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6615.0002 για «Βιβλιοδετήσεις, εκδόσεις κτλ».
Σχετ. η αριθμ. 729/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2
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1γο

411

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του
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1δο

412

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του

9

2ο

413

Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του
Δήμου Λέσβου.

3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.7133.0003 για «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών».
Σχετ. η αριθμ. 730/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α.10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» για την πληρωμή
δημοσιεύσεων. Η εξόφλησή τους θα γίνει μετά από έγκριση από την
Οικονομική Επιτροπή, αφού πρώτα προσκομίσουν τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών.
Σχετ. η αριθμ. 727/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 12.035,10 € σε
βάρος του Κ.Α. 70.7424.0001 για την «Καταβολή αποζημίωσης λόγω
ρυμοτομίας στους Ευστράτιο, Ανδρέα και Ευαγγελία Μαυραγάνη στην Δ.Ε.
Πλωμαρίου».
Σχετ. η αριθμ. 726/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.459,36 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 21/2016 απόφασης
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στην εταιρεία ‘ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΤ. & ΣΙΑ ΟΕ».
Σχετ. η αριθμ. 731/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 897,85 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 54/2015 απόφασης
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στην Ταξιαρχούλα Ζυγούκη».
Σχετ. η αριθμ. 732/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 64.998,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 45.7326.0007 για την «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
άνωθεν του κοιμητηρίου της Δ.Κ. Ταξιαρχών» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 733/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 285.287,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 62.7135.0001 για την «Προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης
απορριμμάτων (ΣΜΑ) Πέτρας – Μήθυμνας Λέσβου (Υποέργο 5) Κωδικός
MIS 365208».
Σχετ. η αριθμ. 735/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 1350,44€ σε βάρος
του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», για
την πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.
Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 1173,92€ σε βάρος
του Κ.Α.00.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», για την πληρωμή

3
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3αο

414

34η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.
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3βο

415

35η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.
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3δο

416

39η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.

13

3γο

417

Αλλαγή τίτλου Κ.Α. του Προϋπολογισμού Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2016.

14

4ο

418

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και
διάθεση πίστωσης για πληρωμή ετήσιου μισθώματος
Ταχυδρομικής Θυρίδας Δήμου Λέσβου.

διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου.
Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 271,44€ σε βάρος του
Κ.Α.10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», για την πληρωμή
διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου.
Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 1997,98€ σε βάρος
του Κ.Α.10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», για την πληρωμή
διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου.
Ε) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 18,45€ σε βάρος του
Κ.Α.00.6452 με τίτλο «Συνδρομές internet», για την πληρωμή συνδρομών
στο διαδίκτυο.
[Κατά πλειοψηφία] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 34η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 28116/24-5-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 35η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 28115/24-5-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 39η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 28950/5-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα]
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την αλλαγή του παρακάτω
τίτλου του Κ.Α. του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016 ως εξής :
Από :
30.7412.0015 Μελέτη σχέδιο βιωσιμότητας αστικής ανάπτυξης της πόλης
της Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου
Στο σωστό :
30.7412.0015 Μελέτη σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της πόλης της
Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και τη διάθεση
των παρακάτω πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 :
Α.Α.Υ.
Κ.Α.
Ποσό
Τίτλος
Υπόλογος &
Προϋπ/σμού
(ευρώ)
Προ
ημ/νία λήξης
απόδοσης
Υπολόγου
00.6221
53,62
725/
ΕΚΔΟΣΗ
Υπόλογος:

4

31-5-2016

15

5ο

419

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.
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6αο

420

Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για
πληρωμή επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ και
σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

17

6βο

421

Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για
πληρωμή επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ και
σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

18

7αο

422

Έγκριση μετακίνησης δημοτικής υπαλλήλου στο
Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία της Γερμανίας για
τη συμμετοχή σε πρόγραμμα ενημέρωσης και παρουσίας
τεχνικών, πρακτικών και βιώσιμων λύσεων για τη
διαχείριση απορριμμάτων.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Κων/νος
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
Λιάκος
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ
Σ ΣΤΟΝ
Ημ/νία
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
απόδοσης
ΥΠΑΛΛΗΛΟ,
Υπολόγου:
ΚΩΝ/ΝΟ
31/8/2016
ΛΙΑΚΟ, ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
Σ ΘΥΡΙΔΑΣ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
¨ΕΛΤΑ¨ΜΥΤΙΛΗ
ΝΗΣ (ΕΤΟΣ
2016)
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή έτους 2016 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν
από τους υπόλογους Προέδρους των κάτωθι Δημοτικών ή Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα
χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του
Προϋπολογισμού : Πολιχνίτου, Νάπης, Άγρας,.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου
Δέσποινας Μακρή για πληρωμή επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ και
σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού κόστους 35.613,80 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας της τράπεζας 0,80 €), σύμφωνα με
τις υπ’ αριθμ. 185/2016, 222/2016, 272/2016 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου
Γεώργιου Τακτικού για πληρωμή των παρακάτω επεκτάσεων δημοτικού
φωτισμού ΦΟΠ και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού
κόστους 8.017,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας της τράπεζας
0,80 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 185/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη μετακίνηση της υπαλλήλου της υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου κα Γεωργία Μπλέτσα,
Περιβαλλοντολόγο, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας
Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης,
Αποκομιδής
Απορριμμάτων
και
Ανακυκλώσιμων υλικών, στη «Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία»
5
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7βο

423

Έγκριση χορήγησης άδειας για μετακίνηση και
συμμετοχή δημοτικής υπαλλήλου σε σεμινάριο
Εισαγωγικής Εκπαίδευσης.
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8ο

425

Κήρυξη ως άγονης της δημοπρασίας για τη μίσθωση
αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Κοινωνικής
Σύμπραξης “Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου” και έγκριση
επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου.
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9αο
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Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης και
κατακύρωση του έργου «Συντήρηση συστήματος
φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης».

(Ostmecklenburg Vorpommern) της Γερμανίας, από 21/06/2016 έως και την
24/06/2016, για τη συμμετοχή της στην επίσκεψη, που διοργανώνει η
Ελληνογερμανική Συνέλευση / Γραφείο Δημάρχων Νότιας Ελλάδας ως εξής:
Η μετακίνηση της υπαλλήλου στο «Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία»
(Ostmecklenburg Vorpommern) της Γερμανίας και η επιστροφή της, με
αναχώρηση 21/6/2016 από Μυτιλήνη με προορισμό τη Γερμανία και
επιστροφή 25/6/2016 στη Μυτιλήνη, θα καλυφθούν από την
Ελληνογερμανική Συνέλευση / Γραφείο Δημάρχων Νότιας Ελλάδας.
Τα έξοδα διαμονής της υπαλλήλου για τις ανωτέρω ημερομηνίες , θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.
Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση της υπαλλήλου, θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τη χορήγηση απαιτούμενης άδειας μετακίνησης με αποδοχές
(ημερήσια αποζημίωση) της υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών Δέσποινας-Ταξιαρχούλας Ρουμελιώτη κλάδου ΤΕ 22 με βαθμό
ΣΤ΄, προκειμένου να παρακολουθήσει Σεμινάριο Εισαγωγικής Εκπαίδευσης
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 27-06-2016 έως 01-072016.
Ημέρες εκτός έδρας έξι (6) με ημερομηνία αναχώρησης 26-06-2016 και
ημερομηνία επανόδου 01-07-2016.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (αεροπορικώς) της
παραπάνω υπαλλήλου.
Γ) Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ. 00.6071 (Δαπάνες εισαγωγικής
εκπαίδευσης) του δημοτικού προϋπολογισμού και υπάρχουν σχετικές
πιστώσεις.
[Ομόφωνα]
Α) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό που διενεργήθηκε για τη μίσθωση
αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης
“Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου” βάσει της αριθμ. πρωτ. 1150/11-1-2016
διακήρυξης του Δημάρχου Λέσβου, καθώς τα προσφερόμενα ακίνητα
αξιολογήθηκαν βάσει των όρων της διακήρυξης ως ακατάλληλα από την
κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή.
Β) Εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας χωρίς τροποποίηση
των όρων της αριθμ. πρωτ. 1150/11-01-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου
Λέσβου.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 25-5-2016 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου
«Συντήρηση
συστήματος
φωτεινής
σηματοδότησης
Μυτιλήνης»
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Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης και
κατακύρωση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός αύλειου
χώρου Δημοτικού Σχολείου Λισβορίου Δήμου Λέσβου».

Ορισμός :

α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις, για υποθέσεις
του Δήμου Λέσβου.

β)
δικαστικών
επιμελητών
και
συμβολαιογράφων.

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 23.271,79 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το
οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία ‘ΠΡΑΞΙΣ
ΑΕ’, με ποσοστό έκπτωσης 43,00%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό στην
εργοληπτική εταιρεία ‘ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ’, που προσέφερε το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 43,00%.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 25-5-2016 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου
«Ηλεκτροφωτισμός αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λισβορίου Δήμου
Λέσβου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 43.000,01 € με ΦΠΑ,
σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ’, με ποσοστό έκπτωσης
57,00%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό στην
εργοληπτική επιχείρηση ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ’, που
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 57,00%.
[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 8 Ιουνίου 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.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
8.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Α. Κουμαρά
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