ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 30/21.7.2015 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

576

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης
δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ στη θέση ‘Πετρί 2’ της Δ.Ε. Πέτρας Δ. Λέσβου
και υποδομές ΣΜΑ Πέτρας - Μήθυμνας».

2

Προ 2

577

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

[Κατά πλειοψηφία]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Πετρί 2’ της Δ.Ε. Πέτρας Δ. Λέσβου
και υποδομές ΣΜΑ Πέτρας - Μήθυμνας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης
εργασιών 710.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και
θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας πτυχίων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 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 τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.998,80 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.7135.0009 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
ιστών φωτισμού στην περιοχή ‘Αμμουδέλι’ της Δ.Ε. Πλωμαρίου»
(ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 770/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.176,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.7135.0010 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
ιστών φωτισμού στην Τ.Κ. Λαφιώνας της Δ.Ε. Πέτρας» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 771/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 25.6662.0002 για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών
για τη συντήρηση υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας
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578

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου».

579

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

580

Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του
Δήμου Λέσβου.

Δήμου Λέσβου» (Πυροπροστασία).
Σχετ. η αριθμ. 772/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια
και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου
Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 348.000,00 € με ΦΠΑ,
όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτική επιχείρηση
εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ μετά
από «ανοικτή δημοπρασία» με σφραγισμένες προσφορές και με
σύστημα δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» επάνω σε συμπληρωμένο έντυπο
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας.
Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του
σχεδίου της διακήρυξης.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6421.0002 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων» για την πληρωμή της αξίας
μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων και ειδικών συνεργατών εκτός
έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
Σχετ. η αριθμ. 765/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 2.690,36 € 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 συνολικού ποσού 469,86 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων», ήτοι:
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης ποσού € 234,93 για την πληρωμή
μετακίνησης της Δημοτικού Υπαλλήλου Οικονόμου Μαρίας, κλάδου
ΠΕ Μηχανικών, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 28/6/2015
προκειμένου να συμμετάσχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ.
του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και Έκδοση
Άδειας Δόμησης» και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 3/7/2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 456/2015 προγενέστερη απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης ποσού € 234,93 για την πληρωμή
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581

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

582

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού
διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και
λιπαντικών Δήμου Λέσβου και δέσμευση δαπάνης
προϋπολογισμού ο.ε. 2016.

583

Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Ανακατασκευή
πλακοστρώτου
στην
Τοπική

μετακίνησης της Δημοτικού Υπαλλήλου Βέτσικα Ελένης, κλάδου ΠΕ
Μηχανικών, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 28/6/2015 προκειμένου να
συμμετάσχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ με
τίτλο «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και Έκδοση Άδειας Δόμησης»
και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 3/7/2015, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 456/2015 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σχετ: Η αριθμ. 225/12-1-2015 Α.Α.Υ.
Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 125,28 € σε βάρος του Κ.Α.
10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» για την πληρωμή
διαφόρων δημοσιεύσεων, προκηρύξεων, ανακοινώσεων κλπ του Δήμου
Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την 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 : Μόριας, Παναγιούδας, Ταξιαρχών, Πηγής, Κάπης,
Μεγαλοχωρίου, Λαφιώνα, Λεπετύμνου, Συκαμινέας, Αργένου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από
την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου με την
εγκεκριμένη μελέτη, η οποία συνοδεύει την απόφαση, υπ’ αριθμό
125/2015 και τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου
Λέσβου», συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%)
900.000,00 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
απόφαση.
Γ) Εγκρίνει τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης ποσού 900.000,00 € στον
υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2016, σύμφωνα
και με την υπ’ αριθ. 453/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Λέσβου. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά
στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να
καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις
ανάληψης της παρούσας υποχρέωσης.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο
«Ανακατασκευή πλακοστρώτου στην Τοπική Κοινότητα Πηγής»
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Κοινότητα Πηγής» σε νέα ημερομηνία.
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584

Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Δημοτικών
Τουαλετών Πλωμαρίου».

585

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την
εκμίσθωση οικοπέδου στη περιοχή «Αγ. Μπαχτσεσή»
της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου.

586

Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για μίσθωση
ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου της
Βαρειάς.

587

Έγκριση Πρακτικού άγονου διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια παραδοσιακών
στολών, μουσικών οργάνων και ηχητικών συστημάτων
για την ενίσχυση των χορευτικών τμημάτων του Δήμου
Λέσβου
(Δ.Κ./Τ.Κ.
Μήθυμνας,
Μυτιλήνης,
Περάματος)».
Εξέταση ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του
διαγωνισμού της υπηρεσίας «Προβολή-Προώθηση
Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών
διαδρομών: Περπατώντας στη φύση της Λέσβου».

588

προϋπολογισμού 23.000,00 € με ΦΠΑ σε νέα ημερομηνία με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.
[Κατά πλειοψηφία]
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Δημοτικών
Τουαλετών Πλωμαρίου» προϋπολογισμού 11.900,00 € με ΦΠΑ στην
Τεχνική Εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., με ποσοστό έκπτωσης
2%.
[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική,
φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωση οικοπέδου με
ελαιόδενδρα που βρίσκεται στην θέση «Αγ. Μπαχτσεσή» της Τοπικής
Κοινότητας Παπάδου Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
43677/16-7-2015 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας, με
κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς 960,00 € ετησίως (όπως προτείνεται
από την Δημοτική Κοινότητα Παπάδου) και με διάρκεια μίσθωσης 6
έτη.
[Ομόφωνα] Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου για
την στέγαση του Νηπιαγωγείου της Βαρειάς, δεδομένου ότι το μοναδικό
προσφερθέν ακίνητο ιδιοκτησίας Ευσταθίου και Δέσποινας Μάλαμα
κρίθηκε ακατάλληλο από την αρμόδια Επιτροπή καταλληλότητας,
επιλογής και εκτίμησης οικοπέδου μετά κτηρίου κατάλληλου για
στέγαση σχολικών μονάδων, και εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικής
δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με τους ίδιους όρους
διακήρυξης.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 30/6/2015 Πρακτικό του άγονου
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια παραδοσιακών
στολών, μουσικών οργάνων και ηχητικών συστημάτων για την ενίσχυση
των χορευτικών τμημάτων του Δήμου Λέσβου (Δ.Κ./Τ.Κ. Μήθυμνας,
Μυτιλήνης, Περάματος)» και εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της
προμήθειας με τους ίδιους όρους διακήρυξης.
[Ομόφωνα] Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42767/13-7-2015 ένσταση
της επιχείρησης ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ –MEDIA SUITE κατά του
από 7-7-2015 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάθεση της υπηρεσίας «Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου
μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: Περπατώντας στη φύση της
Λέσβου» προϋπολογισμού 56.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της ενστάσεως και για
τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.
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Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

[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 22 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
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.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
8.- Αλεξίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικ. του τακτικού μέλους Θ. Στεργίου
ου
Σημείωση : Ο κ. Ν. Καρασάββας προσήλθε μετά τη συζήτηση του 10 θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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