ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 42/14.10.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
1

1ο Προ

1079

Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και
των όρων της διακήρυξης για την «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’».

2

2ο Προ

1080

Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών,
των όρων της διακήρυξης και διάθεση πίστωσης για
την «Προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του
Μουσικού Σχολείου Λέσβου».
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1α

1081

4

1β,γ,δ

Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή
διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου.
Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014.
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2α

ο

ο

ο

1082

1083

67η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου

1.- Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 188/2014 μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «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.
2.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010
Απ. Οικονομίας, Αντ. & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-10).
3.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού, όπως
περιλαμβάνονται στην αριθμ. 188/2014 συνημμένη μελέτη.
1.- Ψηφίζει πίστωση ύψους 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.0001
του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την «Προμήθεια
ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 986/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 186/2014 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές
της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του
Μουσικού Σχολείου Λέσβου» προϋπολογισμού 64.412,71 € με ΦΠΑ.
3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο
«Προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου
Λέσβου».
4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού, όπως
περιλαμβάνονται στην αριθμ. 186/2014 συνημμένη μελέτη.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνες σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 για την
πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου.
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων
Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014, σύμφωνα
με τις υπ’ αριθμ. 76082/6-10-2014, 68941/10-9-2014, 77.667/10-10-2014
εισηγήσεις του Τμήματος Λογιστικού του Δήμου Λέσβου.
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 67η τροποποίηση του
1

οικον. έτους 2014.
ο

1084

68η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2014.

3ο

1085

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών
οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Μανταμάδου».
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4ο

1086

Έγκριση των Πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης
και αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου και του
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Λέσβου».
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5ο

6

2β

7

Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 77.326/5-10-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Λέσβου.
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 68η τροποποίηση του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 77.323/7-10-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Λέσβου.
1.- Εγκρίνει το από 6-10-2014 Πρακτικό ΙΙΙ αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δ.Ε.
Μανταμάδου» προϋπ/σμού 45.600,00 ευρώ € με ΦΠΑ.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων
και μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Μανταμάδου» στους προμηθευτές που
προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ανταλλακτικών, ήτοι την
Ομάδα 1 στον Κανέλο Δημ. με ποσοστό έκπτωσης 14%, την Ομάδα 2 στον
Κανέλο Δημ. με ποσοστό έκπτωσης 14%, την Ομάδα 3 στην Αφοι Κεσανλή
με ποσοστό έκπτωσης 1% και την Ομάδα 4 στον Βουνάτσο Δημ. με
ποσοστό έκπτωσης 4%.
1.- Εγκρίνει τα πρακτικά διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης των
Επιτροπών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τον διαγωνισμό
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», σύμφωνα με τα οποία
απορρίφθηκε η προσφορά του μοναδικού διαγωνιζόμενου, λόγω
ασυμφωνίας με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.
2.- Ακυρώνει τη διαδικασία του εν λόγω διαγωνισμού, λόγω ασυμφωνίας
των όρων της διακήρυξης και του εντύπου προσφοράς της μελέτης. Μετά
την ανασύνταξη της μελέτης η προμήθεια θα επαναδημοπρατηθεί με τους
ορθούς όρους διακήρυξης.
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 16 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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