ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 39/15.9.2015 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

727

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.
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Προ 2

728

Ορισμός νέας επιτροπής δημοπρασιών για εκμίσθωση ή
εκποίηση πραγμάτων.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 390.500,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.7341.0006 για την «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη
θέση ‘Πετρί 2’ της Δ.Ε. Πέτρας Δήμου Λέσβου και υποδομές ΣΜΑ
Πέτρας – Μήθυμνας (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 847/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 315.945,33 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.7341.0004 για την «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη
θέση Χαλκέλια της Δ.Ε. Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 848/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 137.940,43 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7331.0032 για την «Αποκατάσταση στατικής
επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης – γενική επισκευή –
αναδιαρρύθμιση κτιρίου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
(ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 849/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Ορίζει νέα επιτροπή για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών & ακινήτων) του Δήμου Λέσβου και
των προς αγορά ή μίσθωση από το Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε
τρίτους, αποτελούμενη από τους κάτωθι :
α) Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης - Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο
από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δ/κων Υπηρεσιών κ. Τζιμή
Ευστράτιο.
β) Το δημοτικό σύμβουλο κ. Αλεξίου Δημήτριο ως μέλος,
αναπληρούμενο από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αμπουλό Ιωάννη.
γ) Το δημοτικό σύμβουλο κ. Κουνιαρέλλη Ηλία ως μέλος,
αναπληρούμενο από το δημοτικό σύμβουλο κ. Καραγεωργίου
Ευστράτιο.
Η θητεία της παραπάνω επιτροπής αρχίζει από σήμερα 15-9-2015 και
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Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για την στέγαση
του ΚΕΠ 104 του Δήμου Λέσβου και έγκριση
επαναληπτικής διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου.

730

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.
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Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της
διακήρυξης δημοπρασίας της εργασίας «Εργασίες
άρσης επικινδυνότητας και κατεδάφισης επικίνδυνων
και ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών».
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Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας
«Μικρής κλίμακας υποδομές για την ενίσχυση
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
–
εκδηλώσεων
(Δ.Κ./Τ.Κ. Μήθυμνας – Μυτιλήνης – Περάματος)».

ακολουθεί τη θητεία της παρούσας Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι έως
5.3.2017.
[Ομόφωνα]
Α) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό που διενεργήθηκε για τη μίσθωση
ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ 104 του Δήμου Λέσβου βάσει της
αριθμ. πρωτ. 28363/18-05-2015 διακήρυξης, καθώς τα ακίνητα και των
τριών (3) ενδιαφερομένων που κατέθεσαν αίτηση κρίθηκαν ακατάλληλα
με την αριθμ. πρωτ. 35701/13-07-2015 έκθεση της Επιτροπής
αξιολόγησης ακινήτων.
Β) Εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση
του ως άνω ακινήτου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την
υπ’ αριθμ. 287/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με μόνη
τροποποίηση του άρθρου 1 των όρων (περιγραφή μισθίου), ώστε το
εμβαδόν του ακινήτου να κυμαίνεται από 120 τμ. έως 180 τ.μ. αντί του
αρχικά οριζόμενου εμβαδού των 250 τ.μ.
[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 : Σκουτάρου, Αμπελικού, Πύργων Θερμής, Παπάδου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 104/2015 μελέτης
για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και
κατεδάφισης επικίνδυνων και ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών»
προϋπολογισμού 59.890,80 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και
θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για
την εργασία «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και κατεδάφισης
επικίνδυνων και ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών» με βάση τους
όρους του σχεδίου της διακήρυξης.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το από 28/8/2015 Πρακτικό διενέργειας επαναληπτικού
διαγωνισμού, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και γνωμοδότησης για
το διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Μικρής κλίμακας υποδομές
για την ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων
(Δ.Κ./Τ.Κ. Μήθυμνας – Μυτιλήνης – Περάματος)» προϋπολογισμού
58.633,60 € με τον ΦΠΑ και κατακυρώνει την προμήθεια όσον αφορά
την ΟΜΑΔΑ Γ – ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ στη διαγωνιζόμενη εταιρεία
ΗΧΩ ΑΕ, σύμφωνα με τη προσφορά που κατέθεσε, η οποία πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές και είναι χαμηλότερη από τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της μελέτης.
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Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για
την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού του
Δήμου Λέσβου έτους 2015.

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

Β) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Α –
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ και Β – ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, αφού
δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, και εγκρίνει τη συνέχιση της
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ) με απευθείας ανάθεση μετά από δύο
άγονους διαγωνισμούς.
[Ομόφωνα]
1) Εγκρίνει το από 8-9-2015 πρακτικό διενέργειας φανερής
επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση
τμήματος αιγιαλού – παραλίας εμβαδού 115 τ.μ. στην παραλία Πέτρας
της Δ.Κ. Πέτρας της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας για τοποθέτηση
θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η οποία απέβη άγονη.
2) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στις διαδικασίες που
προβλέπονται από το Νόμο και τη διακήρυξη της δημοπρασίας για την
είσπραξη του επιτευχθέντος τιμήματος για το τμήμα αυτό από τον
πρώτο πλειοδότη κατά την πρώτη δημοπρασία της 8-6-2015.
[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 16 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
Δήμαρχος Λέσβου
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπύρος, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, 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
8.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Ε. Καραγεωργίου
Σημείωση : Ο κ. Ν. Καρασάββας προσήλθε μετά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης.
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