ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/19.7.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
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Προ 1

541

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του

2

Προ 2

542

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του
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Προ 3

543

Έγκριση πρακτικών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
υλικών σήμανσης και ασφάλειας».

[Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
40.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6819.0003 για την «Έκδοση εγγυητικής
επιστολής συναλλαγής για την κατακύρωση προσφοράς για την αγορά
ακινήτου ‘Αρχοντικό Κατσάνη’». Σχετικές Α.Δ.Σ. 43/2016 και 331/2016.
Σχετ. η αριθμ. 820/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 60.7341.0001 για την πληρωμή των αποδοχών και
των εργοδοτικών εισφορών των υπαλλήλων του Ξενώνα Φιλοξενίας του
Δήμου Λέσβου.
Σχετ. η αριθμ. 819/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 15/6/2016 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και γνωμοδότησης του πρόχειρου
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών σήμανσης και
ασφάλειας» προϋπολογισμού 59.866,44 με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από
την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την ανωτέρω προμήθεια ανά Ομάδα ειδών
στους κάτωθι προμηθευτές :
Α) Την Ομάδα Α στον διαγωνιζόμενο ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ
ΑΒΕΕ, η πρόσφορα της οποίας πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι
αποδεκτή και έχει την χαμηλότερη εκ των 5 διαγωνιζομένων τιμή, ήτοι
9.506,50 €.
Β) Την Ομάδα Β στον διαγωνιζόμενο ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ, η πρόσφορα της
οποίας πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι αποδεκτή και έχει την
χαμηλότερη εκ των 5 διαγωνιζομένων τιμή, ήτοι 6.535,40 €.
Γ) Την Ομάδα Γ στον διαγωνιζόμενο ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ
ΑΒΕΕ, η πρόσφορα της οποίας πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι
αποδεκτή και έχει την χαμηλότερη εκ των 5 διαγωνιζομένων τιμή, ήτοι
9.680,00 €.
1
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Προ 4

544

Έγκριση της ειδικής έκθεσης επίτευξης στόχων Α΄ και
Β΄ τριμήνου 2016 του Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016 - 57η Τροποποίηση Προϋπολογισμού
Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.
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1ο

545

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.
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2αο

546

55η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2016.
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2βο

547

56η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2016.
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3ο

548

Έγκριση έκδοσης ΧΕ προπληρωμής και διάθεση
πίστωσης για πληρωμή τελών έκδοσης άδειας
κυκλοφορίας - πινακίδων και μεταβίβασης.

του

Δ) Την Ομάδα Δ στον διαγωνιζόμενο ΚΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, η
πρόσφορα της οποίας πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι αποδεκτή
και έχει την χαμηλότερη εκ των 5 διαγωνιζομένων τιμή, ήτοι 10.224,50 €.
[Κατά πλειοψηφία]
Α) Εγκρίνει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου για
τελική έγκριση την ειδική έκθεση επίτευξης στόχων Α΄ και Β΄ τριμήνου
2016 του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 38414/19.7.2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου.
Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 57η τροποποίηση του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα με τις υπ’
αριθμ. 38414/19.7.2016 και 38346/19-7-2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 52,32 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.8261.0002 για την «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων
χρηματικών ποσών σε τρίτους». Σχετική ΑΔΣ 404/2016»
Σχετ. η αριθμ. 811/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.289,95 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.8261.0002 για την «Επιστροφή αχρεωστήτως
εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους». Σχετική ΑΔΣ 276/2016»
Σχετ. η αριθμ. 812/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.979,93 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.8261.0002 για την «Επιστροφή αχρεωστήτως
εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους». Σχετική ΑΔΣ 276/2016»
Σχετ. η αριθμ. 813/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Κατά πλειοψηφία] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 55η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37809/14-7-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 56η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37814/15-7-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής
και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016:
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4αο

549

Απόδοση λογαριασμού δημοτικής υπαλλήλου από αγορά
γραμματοσήμων.
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4βο

550

Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για
λήψη πιστοποιητικών δημοτικού ακινήτου.
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5ο

551

Έγκριση Ισολογισμού Κληροδοτήματος
Κατσούλη οικονομικού έτους 2015.
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6αο

552

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αποτυπώσεις

Ελβίρας

Κ.Α.

Ποσό

00.6331
.0001

780,00

ΑΑ ΠΡΟ

817

Τίτλος

ΕΚΔΟΣΗ
ΧΕ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΠΟΥΖΗ,
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΕΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΔΥΟ
ΝΕΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ
ΕΝΟΣ
ΝΕΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ
Δ.ΛΕΣΒΟΥ

Υπόλογος και
Ημ.Λήξης
Απόδοσης
Υπολόγου
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
13/10/2016

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου
Δεμερτζή Μελαχρινής για αγορά γραμματοσήμων αξίας 900,00 €,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 503/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λέσβου και το υπ’ αριθμ. 09150301600001526/13-72016 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του Διονύση
Παναγόπουλου, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
για πληρωμή πιστοποιητικών ιδιοκτησίας δημοτικού ακινήτου στα
‘Θέρμα’ στο Υποθηκοφυλακείο Μυτιλήνης ποσού 157,50 € και επιστροφή
ποσού 17,50 €, σύμφωνα με την αριθ. 475/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον Ισολογισμό οικονομικού έτους 2015 του
Κληροδοτήματος ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ, όπως εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο της Δ.Κ. Μυτιλήνης με την υπ’ αριθμ. 121/2016 απόφασή του,
ως εξής :
ΕΣΟΔΑ σε Ευρώ
: 5.707,15
ΕΞΟΔΑ σε Ευρώ
:0
Χρηματικό Υπόλοιπο σε Ευρώ
: 5.707,15
[Ομόφωνα]
Α) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης
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δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του
Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας και Κάτω Τρίτους».

13

6βο

553

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αποτυπώσεις
δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του
Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Μυτιλήνης».
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7ο

554

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Επισκευή και εσωτερικοί χρωματισμοί του Παλαιού

της μελέτης με τίτλο «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες
διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας και Κάτω Τρίτους»
προεκτιμώμενης αμοιβής 55.971,73 €, αποτελούμενη από τους:
1.-Τακτικά Μέλη
α.- Παπασωτηρίου Ελευθερία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ΤΥΔΛ ,που θα
εκτελεί και χρέη Προέδρου
β.- Παναγόπουλο Διονύσιο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ΤΥΔΛ, που θα εκτελεί
χρέη αναπληρωτή Προέδρου στην ανωτέρω επιτροπή
γ.- Τσαπώνη Ελευθέριο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, εκπρόσωπο του ΤΕΕ
2.-Αναπληρωματικά μέλη:
α.- Περγάμαλη Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ΤΥΔΛ
β.- Κανδύλη Ευστράτιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ ΤΥΔΛ
γ.- Ελευθεριάδου Ελένη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, εκπρόσωπο του ΤΕΕ
Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά την ανωτέρω σειρά
διορισμού οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη τυχόν απουσιάζει, λείπει ή
κωλύεται, εκτός του Προέδρου και του εκπροσώπου του ΤΕΕ.
Β) Ορίζει ως γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής την κα Πανσεληνά Όλγα
και αναπληρωτή αυτής τον κ. Χαλέλλη Γιάννη.
[Ομόφωνα]
Α) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες
διόρθωσης
του
Εθνικού
Κτηματολογίου
Δ.Ε.
Μυτιλήνης»
προεκτιμώμενης αμοιβής 49.937,89 €, αποτελούμενη από τους:
1.-Τακτικά Μέλη
α.- Πιαλλέ Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ΤΥΔΛ, που θα εκτελεί και
χρέη Προέδρου
β.- Τσαπώνη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ΤΥΔΛ, που θα εκτελεί χρέη
αναπληρωτή Προέδρου στην ανωτέρω επιτροπή
γ.- Ελευθεριάδου Ελένη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, εκπρόσωπο ΤΕΕ
2.-Αναπληρωματικά μέλη:
α.- Καλαφάτη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ΤΥΔΛ
β.- Σαρόγλου Μαρία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. ΤΥΔΛ
γ.- Τσαπώνη Ελευθέριο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, εκπρόσωπο ΤΕΕ
Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά την ανωτέρω σειρά
διορισμού οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη τυχόν απουσιάζει, λείπει ή
κωλύεται, εκτός του Προέδρου και του εκπροσώπου του ΤΕΕ.
Β) Ορίζει ως γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής τον κ. Χαλέλλη Ιωάννη
και αναπληρωτή αυτού την κα Πανσεληνά Όλγα.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης του σχεδίου της διακήρυξης του
4

Δημαρχείου Μυτιλήνης».
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555

Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της αίτησης αναιρέσεως κατά της υπ’
αριθμ.
98/2016
απόφασης
του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και του Αναστασίου Σεβδαλή.
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8βο

557
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Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 95/2016
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης
και του Παρασκευά Λαούμη.
Ορισμός :

α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις, για υποθέσεις
του Δήμου Λέσβου.

β)
δικαστικών
επιμελητών
και
συμβολαιογράφων.

έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης
εργασιών 50.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν
αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ μετά από «ανοικτή
δημοπρασία – πρόχειρος διαγωνισμός» με σφραγισμένες προσφορές και με
σύστημα δημοπράτησης «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» επάνω στις
τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου
της διακήρυξης.
[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36767/11-7-2016
γνωμοδότηση της δικηγόρου Μαρίας Βουλέλλη για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της αίτησης αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 98/2016
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (Τακτική
Διαδικασία- δικάζον ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο) και εγκρίνει την
καταβολή στον Αναστάσιο Σεβδαλή του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.
[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36914/12-7-2016
γνωμοδότηση της δικηγόρου Στυλιανής Καραχάλια για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 95/2016 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
[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 19 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2.- Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος
3.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
4.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
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5.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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