ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 44/20.10.2015 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

847

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

2

Προ 2

848

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και
διάθεση
πίστωσης
για
προμήθεια
φακέλων
αλληλογραφίας.

3

Προ 3

849

73η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

4

Προ 4

850

Έγκριση

του

Πρακτικού

διενέργειας

ανοικτού

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
3.388,34 € σε βάρος του Κ.Α. 80.8261.0002 με τίτλο «Επιστροφές από
λοιπές περιπτώσεις (απεργίες)» για την επιστροφή στους δικαιούχους
αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από Τέλη Ύδρευσης,
Παραβάσεις ΚΟΚ, ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ κλπ, σύμφωνα με την αριθμ. 695/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..
Σχετ. η αριθμ. 897/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τη
διάθεση της παρακάτω πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 :
Α.Α.Υ. ΠΡΟ
Κ.Α.
Ποσό
Τίτλος
Υπόλογος και
Προϋπολο
σε
Ημ.Λήξης
γισμού
EURO
Απόδοσης
Υπολόγου
00.6221
10.000,
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
899/
Προμήθεια
00
ΚΩΝ/ΝΟΣ
19-10-2015
απλών και
ΛΙΑΚΟΣ
συστημένων
Α.Α.Υ.
φακέλων
ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩ
αλληλογραφία
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
ΜΗΣ
ς
30/11/2015
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 73η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 65258/19-10-2015 εισήγηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα]

1

ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
προμήθειας
υγρών
καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λέσβου και έγκριση
όρων για επαναδημοπράτηση της προμήθειας υγρών
καυσίμων.
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Προ 5

6

Προ 6α

ο

851

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Άρση επικινδυνότητας οδών Δ.Ε. Πέτρας (θέση
Αυλάκι και στην οδό Σκουτάρου προς Τσιχράντα)».

852

Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.
45/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης και
του Κυριάκου Αφεντούλη».

Α) Εγκρίνει το από 30/09/2015 Πρακτικό διενέργειας του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών Δήμου Λέσβου» συνολικής δαπάνης 900.000,00 ευρώ με τον
ΦΠΑ, ως προς το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια
υγρών καυσίμων.
Για το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια λιπαντικών,
δεδομένου ότι έχει κατατεθεί ένσταση κατά του πρακτικού διενέργειας
του διαγωνισμού από έναν εκ των τριών διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
νέα εισήγηση με γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της
ένστασης, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Β) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό, όσον αφορά το τμήμα της
προμήθειας υγρών καυσίμων, λόγω του ότι η μοναδική προσφορά είναι
ελλιπής ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Γ) Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της προμήθειας, όσο αφορά στο
τμήμα των υγρών καυσίμων, με τον ίδιο τρόπο εκτέλεσης, τις ίδιες
προδιαγραφές.
Δ) Εγκρίνει τους όρους της Διακήρυξης με τροποποίηση ορισμένων
σημείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 65111/20-10-2015 εισήγηση του
Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού
Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης του σχεδίου διακήρυξης του
έργου με τίτλο Άρση επικινδυνότητας οδών Δ.Ε. Πέτρας (θέση Αυλάκι
και στην οδό Σκουτάρου προς Τσιχράντα)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης
εργασιών 40.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και
θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτική επιχείρηση
γραμμένη στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Οικοδομικών μετά από
«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 την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του
σχεδίου της διακήρυξης.
[Κατά πλειοψηφία] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64892/19-10-2015
γνωμοδότηση του δικηγόρου Αλέξανδρου Ροδίτη για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της έφεσης κατά της υπ’ αριθμόν 45/2015
απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης (Τακτική Διαδικασία) και
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Προ 6β
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Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.
46/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης και
του Κυριάκου Αφεντούλη».

Προ 7

854

Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση του Δήμου Λέσβου.
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Προ 8

855

71η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.
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Προ 9

856

Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση του Δήμου Λέσβου.

11

1

857

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

12

2

858

Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του
Δήμου Λέσβου.

ο

ο

εγκρίνει την καταβολή στον Κυριάκο Αφεντούλη των επιδικαζόμενων
ποσών που αναγράφονται στην εν λόγω απόφαση πλην του 40% των
αναλογούντων τόκων που του επιδικάστηκαν επί του οφειλόμενου
κεφαλαίου.
[Κατά πλειοψηφία] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64891/19-10-2015
γνωμοδότηση του δικηγόρου Αλέξανδρου Ροδίτη για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της έφεσης κατά της υπ’ αριθμόν 46/2015
απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης (Τακτική Διαδικασία) και
εγκρίνει την καταβολή στον Κυριάκο Αφεντούλη των επιδικαζόμενων
ποσών που αναγράφονται στην εν λόγω απόφαση πλην του 40% των
αναλογούντων τόκων που του επιδικάστηκαν επί του οφειλόμενου
κεφαλαίου.
[Κατά πλειοψηφία] Ορίζει το δικηγόρο κ. Προκόπιο Τζιμή να
γνωμοδοτήσει σχετικά με τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται εκ
μέρους του Δήμου Λέσβου σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65265/2010-2015 αίτηση – καταγγελία του Προέδρου της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου
Λέσβου για καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου και δημοτικής έκτασης
στην περιοχή «Παναγία Κρυφτής» της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του Δήμου
Λέσβου.
[Κατά πλειοψηφία] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την
71η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 65293/15-10-2015 εισήγηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Κατά πλειοψηφία] Ορίζει τη δικηγόρο κα Αθανασία Παπιομύτη και
της δίνει πληρεξουσιότητα να προβεί στη διερεύνηση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κοιμητηρίων της Λέσβου, με
προτεραιότητα σ’ αυτά της Μυτιλήνης.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
1.518,52 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή τόκου και
δικαστικών εξόδων βάσει της αρ. 22/14 απόφασης Ειρηνοδικείου
Καλλονής στη Σάββα Φωτώ για προμήθεια υλικών από τον πρώην
Δήμο Μήθυμνας».
Σχετ. η αριθμ. 896/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού € 1.248,78 σε
βάρος του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων», για την πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του
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859

70η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

860

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 1η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

861

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 2η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

Δήμου.
Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού € 294,00 σε βάρος
του Κ.Α. 00.6451 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα», για την πληρωμή συνδρομής σε εφημερίδα έτους
2015.
Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού € 335,24 σε βάρος
του Κ.Α. 00.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», για την
πληρωμή δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού € 160,00 σε βάρος
του Κ.Α. 10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», για την
πληρωμή δημοσίευσης προκήρυξης δημοπράτησης δικαιώματος
χορτονομής δημοτικού κτήματος «ΧΩΡΑΦΑ» Λ. Θερμής.
Ε) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού € 184,50 σε βάρος
του Κ.Α. 00.6073 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια», για την πληρωμή εξόδων
σεμιναρίου με τίτλο «Η οικονομική – λογιστική λειτουργία και
διαχείριση των αυτοτελών κεφαλαίων και ιδρυμάτων με βάση τις
διατάξεις του Ν.4182/13».
Στ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού €1.951,93 σε
βάρος του Κ.Α. 10.6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων».
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 70η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64384/15-10-2015 εισήγηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την 1η πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν
από τους παρακάτω υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα
χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του
Προϋπολογισμού : Aγιάσου, Μήθυμνας.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την 2η πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν
από τους παρακάτω υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα
χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του
Προϋπολογισμού : Σιγρίου, Μεσοτόπου.
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862

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

863

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 638/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού
διαγωνισμού του έργου «Άμεση αποκατάσταση των
εγκαταστάσεων
επεξεργασίας
λυμάτων
και
αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου».

864

Έγκριση πρακτικών, εκδίκαση ένστασης και κήρυξη
άγονου του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της
εργασίας «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και
κατεδάφισης
επικίνδυνων
και
ετοιμόρροπων
επικίνδυνων κατασκευών».

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στον υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περγάμαλη Νικόλαο, με αποδοχές για
επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να συμμετάσχει για το διάστημα
από 9/11/2015 έως και 13/11/2015 σε επιμορφωτικό σεμινάριο που
διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην Αθήνα με
τίτλο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης με αεροπλάνο του
παραπάνω υπαλλήλου .
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις
σχετικές ενέργειες.
[Ομόφωνα]
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 638/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού και
κατακυρώθηκε το έργο «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του
Δήμου Λέσβου», και επαναδιατυπώνει αυτήν ως εξής :
«1.- Εγκρίνει το από 4-8-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου
«Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και
αντλιοστασίων
ακαθάρτων
Ερεσού
του
Δήμου
Λέσβου»
προϋπολογισμού 139.200,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος
μειοδότης
αναδείχθηκε
η
εργοληπτική
επιχείρηση
‘ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’, με ποσό προσφοράς 73.433,17 €
χωρίς ΦΠΑ.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό
στην εργοληπτική επιχείρηση ‘ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ με
ποσό προσφοράς 73.433,17 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 85.182,48 € με τον ΦΠΑ
(16%).»
[Ομόφωνα]
Α) Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 62835/8-10-2015 ένσταση της
εργοληπτικής επιχείρησης ‘ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ’ κατά του από
6/10/2015 Πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία
«Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και κατεδάφισης επικίνδυνων και
ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών» προϋπολογισμού 59.890,80 €
με ΦΠΑ, και απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ‘ΤΕΧΝΗ Α.Ε.’,
για τους λόγους που περιλαμβάνονται στο από 13-10-2015 Πρακτικό
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Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της ενστάσεως.
Β) Κηρύσσει άγονο το ανωτέρω διαγωνισμό, δεδομένου ότι
απορρίφθηκαν οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων.
[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 21 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
Δήμαρχος Λέσβου
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπύρος, Πρόεδρος
2.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, 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
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