ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 24/16.6.2015 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

439

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την
εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης στη θέση «Λαγκάδα»
της Τοπικής Κοινότητας Αργέννου.
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Προ 2

440

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.
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Προ 3

441

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

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική,
φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης
τεσσάρων (4) στρεμμάτων στη θέση «Λαγκάδα» της Τοπικής Κοινότητας
Αργέννου Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36246/16-6-2015
εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου, με
κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς 200,00 € ετησίως και με διάρκεια
μίσθωσης 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα 5 έτη.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.6662.0005 «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών
σωμάτων κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ΔΕ Πέτρας –
Μήθυμνας-Μανταμάδου-Ερεσού-Αντίσσης & Αγ. Παρασκευής».
Σχετ. η αριθμ. 709/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.6662.0006 «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών
σωμάτων κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ΔΕ Λ. Θερμής –
Πλωμαρίου – Πολιχνίτου – Γέρας – Ευεργέτουλα - Αγιάσου».
Σχετ. η αριθμ. 710/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.6662.0019 «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών ΔΕ
Πέτρας – Μήθυμνας-Μανταμάδου-Ερεσού-Αντίσσης & Αγ. Παρασκευής».
Σχετ. η αριθμ. 711/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.6662.0020 «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών ΔΕ Λ.
Θερμής – Πλωμαρίου – Πολιχνίτου – Γέρας – Ευεργέτουλα - Αγιάσου».
Σχετ. η αριθμ. 712/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 79.950,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 20.7132.0001 για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων
1
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Προ 4

442

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.
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Προ 5

443

Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για τη
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού του Δήμου Λέσβου.
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Προ 6

444

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση
ακινήτου γνωστού ως «πρώην Πέτροβιτς και πρώην
κουρείο» της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου.

7

Προ 7

445

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση
δημοτικού ακινήτου γνωστού ως καφενείου Καλλιόπης
Ξένου στη Δ.Κ. Σκοπέλου.

αυτοκινήτων».
Σχετ. η αριθμ. 707/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.200,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 10.6233.0003 «Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων».
Σχετ. η αριθμ. 714/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7135.0004 «Προμήθεια μπαρών ασφαλείας –
κολωνακίων – αλυσίδων κλπ (ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 715/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7135.0005 «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας,
αρίθμηση οδών κλπ (ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 716/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7135.0002 «Προμήθεια παραβολικών καθρεπτών
(ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 717/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.7133.0003 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών».
Σχετ. η αριθμ. 718/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 12.6.2015 πρακτικό φανερής και προφορικής
μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσωπικού
της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Λέσβου και κατακυρώνει αυτή
στην κα Ραλλού Γδούτου του Νικολάου, ιδιοκτήτρια μίας οριζόντιας
ιδιοκτησίας υπό τα στοιχεία Α21 του πρώτου ορόφου με WC,
πολυκατοικίας (Εμπορικό Κέντρο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17, στην
Μυτιλήνη, εμβαδού 60,30 τ.μ, με τιμή προσφοράς 480,00 € μηνιαίως.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 12-6-2015 πρακτικό πλειοδοτικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός αστικού ακινήτου γνωστού ως
«πρώην Πέτροβιτς και πρώην κουρείο» με εμβαδόν 50 τ.μ., που βρίσκεται
στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου, η οποία
απέβη άγονη καθώς δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος, καθώς και τη
διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωσή του.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 12.6.2015 πρακτικό φανερής και προφορικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου γνωστού ως
καφενείου Καλλιόπης Ξένου στη Δ.Κ. Σκοπέλου του Δήμου Λέσβου και
κατακυρώνει αυτό στην πρώτη πλειοδότρια κα Καλλιόπη Ξένου του
Αντωνίου με προσφορά 5.750,00 € ετησίως.
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8

Προ 8

446

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση πράξης
καταλογισμού.

9

Προ 9

447

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.
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448

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

ο

[Ομόφωνα] Ορίζει το δικαστικό επιμελητή κ. Παναγιώτη Κουλουκάκη να
προβεί στην επίδοση της Νο 1/2015 Πράξεως Καταλογισμού του
Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γενική Γραμματεία
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής στον τέως Δήμαρχο Λέσβου κ. Δημήτριο
Φ. Βουνάτσο.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 139.200,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 25.7312.0025 για το έργο «Άμεση αποκατάσταση των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων
Ερεσού του Δήμου Λέσβου (ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 719/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 25.7341.0013 για το έργο «Αποχέτευση Δημοτικής
Ενότητας Αγ. Παρασκευής Δήμου Λέσβου (9ος λογ/σμος) ΕΠΠΕΡΑΑ».
Σχετ. η αριθμ. 708/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6277.0009 για «Δαπάνες κοινοχρήστων Δημαρχείου».
Σχετ. η αριθμ. 706/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.492,65 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή βάσει της αρ. 95/’15 απόφασης
Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στην Καραχάλια Στυλιανή (για
διάφορες παραστάσεις προς υπεράσπιση του Δήμου από το έτος 2009 έως
το 2013».
Σχετ. η αριθμ. 700/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 543,25 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή βάσει της αρ. 10/’15 απόφασης
Ειρηνοδικείου
Μυτιλήνης
στην
εταιρεία
‘Χ.ΜΠΑΝΤΑΣΕ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε.’ (για προμήθεια ειδών καθαριότητας τα έτη 2010
και 2011».
Σχετ. η αριθμ. 703/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.225,94 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή βάσει της αρ. 79/’15 απόφασης
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην Χασαποπούλου Μαρία
(διαχειρίστρια, για κοινόχρηστα των δύο διαμερισμάτων στον οδό Σπ.
Τρικούπη 53-55 στην Αθήνα από τον Ιανουάριο 2010 μέχρι και Ιούνιο
2012)».
Σχετ. η αριθμ. 704/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 173,35 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή βάσει της αρ. 17/’15 απόφασης
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449

Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του
Δήμου Λέσβου.

450

41η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

451

Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για
πληρωμή παραβόλων τακτοποίησης αυθαιρέτων
κτισμάτων που υφίστανται σε δημοτικά γήπεδα.

452

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την
‘Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες
του Δήμου Λέσβου’.

Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Ιωάννη Αφεντούλη (προμήθεια υλικών
πρώην Δήμου Πέτρας για κατασκευή πλακοστρώτου)».
Σχετ. η αριθμ. 705/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 225,11 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή τόκων και δικαστικών εξόδων βάσει
της αρ. 18/’15 απόφασης Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Παπάζογλου
Σωκράτη (για μεταφορά μπάζων στον πρώην Δήμο Ευεργέτουλα το έτος
2010)».
Σχετ. η αριθμ. 680/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 186,76 € σε βάρος του ΚΑ
00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την
πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.
Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 150,80 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» για την πληρωμή
διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου.
Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 365,28 ευρώ για την πληρωμή
της μετακίνησης του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Πατσέλλη Ιωάννη, ΤΕ
Μηχανικού Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, ο οποίος μετέβη στη
Θεσσαλονίκη στις 29/3/2015 και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 3/4/2015
προκειμένου να συμμετάσχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει
το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 187/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 41η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35479/8-6-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου
Βαθρακούλη Χρήστου για πληρωμή παραβόλων τακτοποίησης αυθαιρέτων
κτισμάτων που υφίστανται στα δημοτικά γήπεδα Λουτρών, Παρακοίλων,
Ν. Κυδωνιών, Ανεμότιας, Πέτρας, Μεσοτόπου συνολικού ποσού 6.145,00 €,
σύμφωνα με τις αριθ. 286/2015 και 249/2015 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής.
[Ομόφωνα]
1.- α) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.6662.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους
2015 για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της
Δ.Ε. Μυτιλήνης».
Σχετ. η αριθμ. 701/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
β) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00 € σε
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453

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την
‘Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου
Λέσβου’.

454

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού
προμήθειας ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων
Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου για
το έτος 2015.

455

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού
διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων Δ.Ε.
Μυτιλήνης και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου
Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

βάρος του Κ.Α. 30.6662.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους
2015 για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των
λοιπών Δ.Ε.».
Σχετ. η αριθμ. 702/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ.
96/2015 συνημμένη ενιαία μελέτη.
3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο
«Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου».
4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως
περιλαμβάνονται στην αριθμ. 96/2015 συνημμένη μελέτη.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους
2015 για την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δ.Ε.
Μυτιλήνης».
Σχετ. η αριθμ. 586/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ.
71/2015 συνημμένη μελέτη.
3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο
«Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου».
4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως
περιλαμβάνονται στην αριθμ. 71/2015 συνημμένη μελέτη.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από
την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, με την εγκεκριμένη
μελέτη, η οποία συνοδεύει την παρούσα, υπ’ αριθμό 124/2014 και τίτλο
«Προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων Δημοτικής Ενότητας
Καλλονής» συνολικής πίστωσης 51.000,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
2.- Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω διαγωνισμού και τους
όρους της διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από την Δ/νση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου και συνοδεύουν την παρούσα.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από
την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, με την εγκεκριμένη
μελέτη υπ’ αριθμό 149/2014 και τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δ.Ε.
Μυτιλήνης και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ.
αυτού», συνολικής πίστωσης 520.011,00 ευρώ.
Β) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω διαγωνισμού και τους
όρους της διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από την Δ/νση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου και συνοδεύουν την παρούσα.
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456

Έγκριση χορήγησης άδειας, εξόδων μετακίνησης και
ημερήσιας αποζημίωσης σε δημοτικούς υπαλλήλους για
συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

457

Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και
της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου με τίτλο
«Ανακατασκευή
πλακοστρώτου
στην
Τοπική
Κοινότητα Πηγής».

458

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος των ηλεκτρονικών
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την
εργασία «Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων και
μεταφορικών μέσων Δήμου Λέσβου».

459

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και εξέταση
ένστασης κατά του πρακτικού για την παραχώρηση

Τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή λίτρου καυσίμου, η οποία
προκύπτει με ποσοστό έκπτωσης (%) που θα δοθεί επί της μέσης τιμής
λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης έκαστου είδους καυσίμου
(πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη), όπως
αυτές διαμορφώνονται καθημερινά από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε.
Νομού Λέσβου, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση στους υπαλλήλους της Δ/νσης Δόμησης
Οικονόμου Μαρία και Βέτσικα Ελένη της απαιτούμενης άδειας με
αποδοχές (ημερήσια αποζημίωση) για επιμορφωτικούς λόγους,
προκειμένου να συμμετάσχουν σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με τίτλο «Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός και Έκδοση Άδειας Δόμησης» στην Αθήνα από 29-6-2015 έως
και 3-7-2015 (5-ήμερο).
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των παραπάνω
υπαλλήλων .
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης, τη διακήρυξη και
τους όρους αυτής για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή πλακοστρώτου
στην Τοπική Κοινότητα Πηγής» προϋπολογισμού 23.000,00 € με ΦΠΑ,
όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή στα Περιφερειακά Μητρώα κατηγορίας
πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, μετά από «ανοικτή πρόχειρη δημοπρασία» με
σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα δημοπράτησης το «με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης» επάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 1-6-2015 Πρακτικό ανοίγματος των
ηλεκτρονικών οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο ‘Ετήσια
ασφάλιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων Δήμου Λέσβου’
προϋπολογισμού 106.000,00 € και κατακυρώνει αυτήν στην εταιρεία
ΚΕΣΑΝΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με την προσφορά της που ανέρχεται στο
ποσό των 95.621,00 €.
[Κατά πλειοψηφία]
Α) Εγκρίνει το από 3-6-2015 πρακτικό διενέργειας πλειοδοτικής φανερής
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τμήματος αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση
καντίνας στη Σκάλα Λουτρών της Δ.Ε. Μυτιλήνης.
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Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού –
παραλίας στη ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΥΤΡΩΝ της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, εμβαδού 15 τ.μ. για
τοποθέτηση καντίνας και κατακυρώνει αυτή στην κα Μαμώλη Ελένη
σύμφωνα με την προσφορά της ποσού 501,00 ευρώ.
Β) Απορρίπτει υπ’ αριθμ. πρωτ. 34413/9-6-2015 ένσταση του κ. Μαρίνου
Κολουμαργέτου, κατοίκου Λουτρών, κατά της επιτροπής διενέργειας της
εν λόγω δημοπρασίας και κατά του ανωτέρω πρακτικού, δεδομένου ότι το
πρακτικό το οποίο προσβάλλεται αποτελεί δημόσιο έγγραφο και ως εκ
τούτου ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με την προσβολή του εγγράφου ως
πλαστού κατά τη διαδικασία των άρθρων 460 – 465 ΚΠολΔ.
[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 18 Ιουνίου 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.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
5.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
7.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Ι. Ξανθούλη
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