ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 33/11.8.2015 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

637

Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το
έργο «Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού
Κέντρου Μανταμάδου».

2

Προ 2

638

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη
δημοπράτηση του έργου «Άμεση αποκατάσταση των
εγκαταστάσεων
επεξεργασίας
λυμάτων
και
αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου».
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Προ 3

639

4

Προ 4α

640

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015 για
προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για τη
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Περιφερειακού
Γραφείου ΟΓΑ & ΕΛΓΑ Δημοτικής Ενότητας
Μυτιλήνης και έγκριση επαναδημοπράτησης της
μίσθωσης.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο με
τίτλο «Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου
Μανταμάδου», όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού με τις διαδικασίες της
ισχύουσας Νομοθεσίας.
Γ) Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με βάση τους όρους του
σχεδίου της διακήρυξης.
[Ομόφωνα]
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 €.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό
στην εργοληπτική επιχείρηση ‘ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ με
ποσό προσφοράς 73.433,17 €.
Δε λαμβάνεται απόφαση, καθώς δεν επαρκούν οι πιστώσεις των
ανταποδοτικών καθαριότητας.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 5.8.2015 πρακτικό φανερής και προφορικής
μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση
Περιφερειακού Γραφείου ΟΓΑ & ΕΛΓΑ Δημοτικής Ενότητας
Μυτιλήνης, η οποία απέβη άγονη καθώς δεν προσήλθε κανείς
ενδιαφερόμενος, καθώς και τη διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας
για τη μίσθωσή του.

1

5

Προ
4β,γ

641

Έγκριση πρακτικών άγονων δημοπρασιών για την
εκμίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Σκοπέλου και για
παραχώρηση του δικαιώματος απολήψεως χορτονομής
στο δημοτικό κτήμα ‘Χωράφα’ Δ.Κ. Λ. Θερμής.

6

Προ
4δ,ε,στ

642

Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση
δημοτικών ακινήτων.

7

Προ 5

653

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας– Αξιολόγησης –
Γνωμοδότησης – Ανάθεσης Πρόχειρων Διαγωνισμών
Προμηθειών του Δήμου Λέσβου για το έτος 2015.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το από 5.8.2015 πρακτικό επαναληπτικής 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.
Β) Εγκρίνει το από 5.8.2015 πρακτικό επαναληπτικής φανερής και
προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος
απολήψεως χορτονομής δημοτικού κτήματος «ΧΩΡΑΦΑ» Δ.Κ.
Λουτρόπολης Θερμής, η οποία απέβη άγονη καθώς δεν προσήλθε κανείς
ενδιαφερόμενος.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το από 10.8.2015 πρακτικό πλειοδοτικής φανερής και
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης ενός
(1) στρέμματος που βρίσκεται στη θέση ‘Μπαΐρια’ της Τοπικής
Κοινότητας Αργέννου και κατακυρώνει αυτή στον πρώτο και μοναδικό
πλειοδότη κ. Αλβανό Γεώργιο με προσφορά 120,00 € ετησίως.
Β) Εγκρίνει το από 10.8.2015 πρακτικό πλειοδοτικής φανερής και
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου δύο (2)
στρεμμάτων με ελαιόδενδρα και αποθήκη, που βρίσκεται στη θέση «Αγ.
Μπαχτσεσή» της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου, η οποία απέβη
άγονη καθώς δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος, και εγκρίνει τη
διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωσή του.
Γ) Εγκρίνει το από 10.8.2015 πρακτικό πλειοδοτικής φανερής και
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης
τεσσάρων (4) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Λαγκάδα» της
Τοπικής Κοινότητας Αργέννου και κατακυρώνει αυτήν στον πρώτο και
μοναδικό πλειοδότη ‘Αγροτικό Συνεταιρισμό Αργέννου’ με προσφορά
210,00 € ετησίως.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 10-8-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για
την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή
Διενέργειας– Αξιολόγησης – Γνωμοδότησης – Ανάθεσης Πρόχειρων
Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015 και ορίζει ως εξής τα μέλη και
τον Πρόεδρό της:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ

2

ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
3
ΓΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΑΜΕΡΣΩ
Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν όλα τα τακτικά μέλη με σειρά
προτεραιότητας.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
10.066,48 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0003 για «Συντήρηση και
αποκατάσταση βλαβών ‘Ευρωπαϊκή Αγορά Πλατανέλλη και Έσο Πάπα’
στη Δ.Ε. Πλωμαρίου».
Σχετ. η αριθμ. 793/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.145,64 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για έκδοση
χρηματικού εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης στο όνομα του
δημοτικού ταμία Γεωργαντή Ευστρατίου λόγω κατάσχεσης εις χείρας
τρίτης (Τράπεζα Eurobank) από τους υπαλλήλους του Παιδικού
Σταθμού του πρώην Δήμου Γέρας που αφορά σε τόκους που απορρέουν
από τις αρ. 36/2011 & 200/2011 αποφάσεις του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
Σχετ. η αριθμ. 798/6-8-2015 ΑΑΥ.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού
2.700,00 € στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Κωνσταντίνου Λιάκου
για την προμήθεια απλών και συστημένων φακέλων αλληλογραφίας.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού υπολόγου ορίζεται η 30/11/2015.
2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.700,00 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6221 για την «Έκδοση ΧΕ Προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο
Κωνσταντίνο Λιάκο για την αγορά απλών και συστημένων φακέλων
αλληλογραφίας».
Σχετ. η αριθμ. 799/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού
700,00 € στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Μελαχροινής Δεμερτζή
για την προμήθεια γραμματοσήμων. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού
υπολόγου ορίζεται η 30/11/2015.
2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6221 για την «Έκδοση ΧΕ Προπληρωμής στη δημοτική υπάλληλο
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643

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

644

Έγκριση
διάθεσης
πίστωσης
τακτοποίηση κατάσχεσης.

645

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

646

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και
διάθεση πίστωσης για προμήθεια γραμματοσήμων.
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647

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη
δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης κατάντι του δρόμου του Αγίου Δημητρίου
Πελόπης».

648

Εξέταση ένστασης της εταιρείας ‘ΜΙΝΑΒΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’ κατά της δημοπρασίας του έργου
«Άμεση
αποκατάσταση
των
εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων
Ερεσού του Δήμου Λέσβου».
Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

Μελαχροινή Δεμερτζή για την αγορά γραμματοσήμων».
Σχετ. η αριθμ. 801/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 29-7-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι του δρόμου του Αγίου
Δημητρίου Πελόπης» προϋπολογισμού 17.385,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα
με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
‘ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’, με ποσοστό έκπτωσης 36%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό
στην εργοληπτική επιχείρηση ‘ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’, που
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 36%.
Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48730/7-8-2015 ένσταση της εταιρείας
‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’ κατά της δημοπρασίας του έργου «Άμεση
αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και
αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου» με
προϋπολογισμό 139.200,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48730/7-82015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.
[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 12 Αυγούστου 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.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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