ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 42/6.10.2015 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

800

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο
ποδοσφαίρου Λουτρών Λέσβου».
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Προ 2

801

Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης
και κατακύρωση του έργου «Μετατόπιση αγωγού
ύδρευσης στον κόμβο Αγίας Παρασκευής για την
ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική
Οδός Μυτιλήνης – Καλλονής».

3

Προ 3

802

Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης
και κατακύρωση του έργου «Άμεση αποκατάσταση των
εγκαταστάσεων
επεξεργασίας
λυμάτων
και

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση
αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Λουτρών Λέσβου»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 252.441,62 € με ΦΠΑ, όπως
αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτική επιχείρηση
γραμμένη στο ΜΕΕΠ για έργα 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 την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του
σχεδίου της διακήρυξης.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 30-9-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου
«Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στον κόμβο Αγίας Παρασκευής για την
ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης –
Καλλονής» προϋπολογισμού 30.268,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο
πρώτος
μειοδότης
αναδείχθηκε
η
εργοληπτική
εταιρεία
‘ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.’, με ποσοστό έκπτωσης 43%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό
στην εργοληπτική εταιρεία ‘ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.’, που
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 43%.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 1-10-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου
«Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και

1

αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου
Λέσβου».
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Προ 4

803

Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικό υπάλληλο για συμμετοχή σε επιμορφωτικό
σεμινάριο.
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Προ 5

804

Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση του Δήμου Λέσβου.
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Προ 6

805

Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση του Δήμου Λέσβου.

7

Προ 7

806

Ανάκληση της υπ’ αριθμ.
Ανάληψης Υποχρέωσης

698/2015

Απόφασης

αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου»
προϋπολογισμού 754.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο και μετά
από δημόσια κλήρωση πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση ‘Κ/ΞΙΑ ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. – IV DIAGNOSTICS Μ. ΕΠΕ’, με
ποσοστό έκπτωσης 48%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό
στην εργοληπτική επιχείρηση ‘Κ/ΞΙΑ ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. – IV
DIAGNOSTICS Μ. ΕΠΕ’, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης, ήτοι 48%.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου Χρήστο Καλαφάτη της απαιτούμενης
άδειας για επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να συμμετάσχει σε
Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
με τίτλο «Διαχείριση ποιότητας τεχνικών έργων» στην Αθήνα από 1210-2015 έως και 16-10-2015 (5-ήμερο).
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του παραπάνω
υπαλλήλου.
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις
σχετικές ενέργειες.
[Ομόφωνα] Ορίζει το δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Ροδίτη να γνωμοδοτήσει
εάν είναι συμφέρουσα η άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά
της υπ’ αριθμόν 45/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης
(Τακτική Διαδικασία) και του Κυριάκου Αφεντούλη, λαμβάνοντας
υπόψη και την από 30-9-2015 Δήλωση του ενδιαφερόμενου για
παραίτηση από το 40% των τόκων που του επιδικάστηκαν.
[Ομόφωνα] Ορίζει το δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Ροδίτη να γνωμοδοτήσει
εάν είναι συμφέρουσα η άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά
της υπ’ αριθμόν 46/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης
(Τακτική Διαδικασία) και του Κυριάκου Αφεντούλη, λαμβάνοντας
υπόψη και την από 30-9-2015 Δήλωση του ενδιαφερόμενου για
παραίτηση από το 40% των τόκων που του επιδικάστηκαν.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την ανάκληση της Α.Α.Υ. 698/2015 ποσού
11.906,00 € για την «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από
θεομηνία στον αύλειο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου
Λέσβου», επειδή το έργο δε θα γίνει ως κατεπείγον αλλά θα τηρηθούν οι
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Προ 8

807

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

9

1α,β,γ,δ

808

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

ο

κανονικές διαδικασίες.
Σχετ. η αριθμ. 42/2015 ΣΥΜΑΑΥ.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
11.906,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.0011 για την «Αποκατάσταση
ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στον αύλειο χώρο του 7ου
Δημοτικού Σχολείου Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 886/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.181,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7333.0075 για την «Ανακατασκευή τοιχίου στη
Βατούσα» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 870/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7333.0066 για την «Αποκατάσταση τοιχείου
αντιστήριξης δρόμου στην περιοχή Βουνάρι Παναγιούδας Δ.Ε.
Μυτιλήνης» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 871/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.583,14 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7326.0001 για την «Δημιουργία χώρου στάθμευσης
στην περιοχή ‘Υφαντήρια’ στη Μυτιλήνη – 4ος λογ/σμος» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 872/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7323.0038 για «Αποκαταστάσεις και
τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού»
(ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 873/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.164,85 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7331.0015 για «Διαμόρφωση αύλειου χώρου και
κτιρίων θερμοπηγών Λισβορίου (έργο Δ. Πολιχνίτου από 2009 – με
χρημ/ση από Υπ. Αιγαίου) – 8ος λογ/σμος τόκοι υπερημερίας» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 874/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.273,86 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7322.0008 για «Ανάπλαση παιδικής χαράς πάρκου
Αγ. Ειρήνης (έργο Δ. Μυτιλήνης από 2010) – 5ος λογ/σμος τόκοι
υπερημερίας» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 875/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.513,63 € σε
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ο

2

809

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και
διάθεση πιστώσεων για επεκτάσεις δημοτικού
φωτισμού.

βάρος του Κ.Α. 30.7331.0030 για «Επισκευή και χρωματισμός παλαιού
Δημαρχείου Μυτιλήνης (έργο Δ. Μυτιλήνης από 2009) – 5ος λογ/σμος
τόκοι υπερημερίας» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 876/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
8.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7331.0014 για «Αναδιάταξη χώρων στο ισόγειο του
Δ.Σ. Σκαλοχωρίου και αντικατάσταση κουφωμάτων» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 869/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
9.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6073 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» για την πληρωμή δαπανών
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
Η εξόφληση των δικαιούχων θα γίνει μετά από έγκριση της
Οικονομικής Επιτροπής με την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
Σχετ. η αριθμ. 878/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και τη
διάθεση των παρακάτω πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 :
Κ.Α.
Ποσό
ΑΑΥ
Τίτλος
Υπόλογος και
Προϋπολ
σε
ΠΡΟ
Ημ.Λήξης
ογισμού EURO
Απόδοσης
Υπολόγου
20.6211.0 3328,70
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
879
003

ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ
ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ
(1) ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ
Φ/Σ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
30/11/2015
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20.6211.0
003

20.6211.0
003

20.6211.0
003
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810

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
«Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης Πέτρας».

1655,70

54,65

270,04

880

881

882

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΟΣ
(1)
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ/Σ
ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) Φ/Σ
ΣΕ ΝΕΟ ΣΤΥΛΟ
ΣΤΗΝ
ΚΛΕΙΩ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΟΣ (1) Φ/Σ ΣΕ
ΥΠΑΡΧΩΝ
ΣΤΥΛΟ
ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΟΝΤΗ 4 ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ
ΣΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΕΝΤΕ (5) ΝΕΩΝ
Φ/Σ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5)
ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΥΛΟΥΣ
ΣΤΟ
ΛΙΣΒΟΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
30/11/2015

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
30/11/2015

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
30/11/2015

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το φάκελο του έργου και την προεκτίμηση αμοιβής της
μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ».
Β) Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης ως εξής :
α) Στην κα ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, Πολιτικό Μηχανικό,
κάτοχο Β΄ Τάξης Πτυχίου για μελέτες κατηγορίας 13 «Μελέτες
υδραυλικών έργων» και εγγεγραμμένη στα μητρώα μελετητών του
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ο

12
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13
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Έγκριση
Προσχεδίου
και
σύνταξη
Σχεδίου
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.
Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

ΥΠΥΜΕΔΙ, τη σύνταξη της Μελέτης Υδραυλικών Έργων – ΣΑΥ –
ΦΑΥ – Τευχών Δημοπράτησης αντί συνολικής αμοιβής 14.432,04 €
πλέον ΦΠΑ.
β) Στον κ. ΣΤΕΛΙΟ ΒΑΒΑΛΙΑΡΟ, Μηχ/γο – Ηλεκτρ/γο ΕΜΠ, κάτοχο
Β΄ Τάξης Πτυχίου για μελέτες κατηγορίας 9 «Μελέτες Μηχανολογικές,
Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές» και εγγεγραμμένο στα μητρώα
μελετητών του ΥΠΥΜΕΔΙ, τη σύνταξη των Μελετών Μηχανολογικών,
Ηλεκτρολογικών, Ηλεκτρονικών - ΣΑΥ – ΦΑΥ -Τευχών Δημοπράτησης
αντί συνολικής αμοιβής 4.336,20 € πλέον ΦΠΑ.
Αναβάλλεται, προκειμένου να ενσωματωθούν στο Προσχέδιο του
Προϋπολογισμού οι προσθήκες που ζήτησε η Εκτελεστική Επιτροπή.
[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 7 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
Δήμαρχος Λέσβου
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπύρος, Πρόεδρος
2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
7.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
8.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
9.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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