ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 28/2-8-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος
Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν.
Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗ
ΘΔΜΑ
ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ
ΘΜ.
ΑΠΟ
Φ.
1

Προ 1

2

1α-β

ο
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Έγθξηζε δαπαλώλ θαη
δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πηζηώζεσλ ησλ παξαθάησ Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ – Δμόδσλ 2016
:
Α/ Κ.Α
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ-ΔΡΓΑΗΑ
ΠΟΟ
Α.Α.Τ.
Α
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ
ΜΔ ΦΠΑ
1.
25.6061
ΠΑΡΟΥΔ ΔΝΓΤΖ (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ
1.000,00
847/29-7-2016
πξνζσπηθνύ)
2.
25.6063
ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ (έλδπζε
1.000,00
850/29-7-2016
πξνζσπηθνύ θιπ)
3.
30.6063.0004
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ
10.000,00
849/29-7-2016
ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ
4.
35.6063.0004
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ
5.000,00
848/29-7-2016
ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

571

Έγθξηζε δαπαλώλ θαη
δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 26.483,12 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6312.0002 γηα ηνλ «Φόξν
εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2015».
ρεη. ε αξηζκ. 833/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 970,53 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6821.0001 γηα ηελ
«Πιεξσκή ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ απηήο ζηε Γ.Ο.Τ. βάζεη ηεο ΑΓ 490/2016».

1

ρεη. ε αξηζκ. 818/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..

3

ο

1γ-δ-ε

572

Έγθξηζε δαπαλώλ θαη
δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 6.438,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ
«Πιεξσκή ηνπ αξ. 18/2016 πξαθηηθό εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηνλ Κπξηάθν
Αθεληνύιε».
ρεη. ε αξηζκ. 821/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 595,83 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ
«Πιεξσκή ηεο αξ. 14/2016 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Καιινλήο ζηνλ Γεώξγην Μαξαγθό».
ρεη. ε αξηζκ. 823/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 700,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ
«Πιεξσκή ηεο αξ. 88/2014 απόθαζεο Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηελ εηαηξεία ‘Π. θνπειίηεο θαη
ΗΑ Ο.Δ.’».
ρεη. ε αξηζκ. 816/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 359,76 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ
«Πιεξσκή ηεο αξ. 1/2016 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Καιινλήο ζηνλ Παύιν Αβαγηαλλό».
ρεη. ε αξηζκ. 814/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
5.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 29.230,02 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ
«Πιεξσκή ηεο αξ. 113/2016 απόθαζεο Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηνλ αξαγά Δπζηξάηην».
ρεη. ε αξηζκ. 815/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
6.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 23.526,10 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ
«Πιεξσκή ηεο αξ. 98/2016 απόθαζεο Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηνλ Αλαζηάζην εβδαιή».
ρεη. ε αξηζκ. 826/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
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Έγθξηζε δαπαλώλ θαη
δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6261.0004 γηα «Δξγαζίεο
ζπληήξεζεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ ΓΔ Πισκαξίνπ».
ρεη. H αξ. 829/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 38819/21-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6261.0009 γηα «Δξγαζίεο

2

ζπληήξεζεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ ΓΔ Καιινλήο».
ρεη. H αξ. 830/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 38817/21-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6261.0014 γηα «Δξγαζίεο
ζπληήξεζεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ ΓΔ Μήζπκλαο».
ρεη. H αξ. 831/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 38819/17-6-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6261.0008 γηα «Δξγαζίεο
ζπληήξεζεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ ΓΔ Αγ. Παξαζθεπήο».
ρεη. H αξ. 832/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 32191/17-6-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
5.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6261.0010 γηα «Δξγαζίεο
ζπληήξεζεο δεκνηηθώλ θηηξίσλ ΓΔ Δξεζνύ - Αληίζζεο».
ρεη. H αξ. 834/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 38821/21-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
6.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0056 γηα «Δξγαζίεο
πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζηελ ΓΔ Γέξαο Γ.Λ.».
ρεη. H αξ. 835/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 37621/14-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
7.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0057 γηα «Δξγαζίεο
πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζηελ ΓΔ Δξεζνύ Αληίζζεο Γ.Λ.».
ρεη. H αξ. 836/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 37621/14-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
8.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0058 γηα «Δξγαζίεο
πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζηελ ΓΔ Καιινλήο
Γ.Λ.».
ρεη. H αξ. 837/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 37621/14-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
9.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0059 γηα «Δξγαζίεο
πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζηελ ΓΔ Πέηξαο Γ.Λ.».
ρεη. H αξ. 838/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 37621/14-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
10.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0060 γηα «Δξγαζίεο
πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζηελ ΓΔ Μαληακάδνπ
Γ.Λ.».
ρεη. H αξ. 839/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 37621/14-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
11.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0061 γηα «Δξγαζίεο

3

πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο ζηελ ΓΔ Πισκαξίνπ
Γ.Λ.».
ρεη. H αξ. 840/29-7-2016 Α.Α.Τ & ην αξ. πξση. 37621/14-7-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
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Έγθξηζε δαπαλώλ θαη
δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

575

Έγθξηζε πκςεθηζηηθώλ
Απνθάζεσλ Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο.

576

58ε Σξνπνπνίεζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πηζηώζεσλ ησλ παξαθάησ Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ – Δμόδσλ 2016
:
Α/Α
Κ.Α
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ-ΔΡΓΑΗΑ
ΠΟΟ ΜΔ
Α.Α.Τ.
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ
ΦΠΑ
1.
2.

00.6117.0023
10.6651

3.

10.7134.0001

4.

60.7341.0001

5.

00.6117.0013

Ακνηβέο Ηαηξνύ Δξγαζίαο
Πξνκήζεηα Τιηθνύ Σνπνγξαθήζεσλ &
ρεδηάζεσλ
Πξνκήζεηα Νέσλ Πξνγξακκάησλ γηα Ζ/Τ ,
Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ θιπ
Λεηηνπξγία Γνκώλ θαη Τπεξεζηώλ πξνο
όθεινο ησλ Γπλαηθώλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο βίαο
Ακνηβή Σερληθνύ Αζθάιεηαο

11.272,00
1.000,00

841 / 29-7-2016
843 /29-7-2016

8.562,00

844 /29-7-2016

12.980,00

845 /29-7-2016

11.926,00

842 / 29-7-2016

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
Δγθξίλεη ηηο ζπκςεθηζηηθέο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 :
Α/Α
Κ.Α
Πνζό ζε
Α.Α.Τ
Σίηινο
πξνϋπνινγηζκνύ
EURO
1
00.6516.0007
80.000,00
ΤΜΑΑΤ4 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ
527/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΥΡΔΧΛΤΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ
ΣΡΑΠΔΕΑ ALFA BANK (ΠΡΧΖΝ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟΤ 1.750.000)
2
20.6277.0004
28.000,00
ΤΜΑΑΤ5 ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ
530/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΥΡΖΖ
ΥΤΣΑ ΛΔΒΟΤ (ΓΔΓΑΠΑΛ ΑΔ)
[Οκόθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 58 ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο

4

Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ
4131.0004 Δηζθνξέο ΣΔΑΓΤ πνζνύ 5.000,00 επξώ
4131.0009 Δηζθνξέο Σακείνπ Τγεηνλ. Πεξίζαιςεο πνζνύ 22.000,00 επξώ
4131.0011 Δηζθνξέο ΜΣΠΤ (ΓΤ) πνζνύ 12.000,00 επξώ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ
10.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο γεληθά εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) πνζνύ 2.500,00
επξώ
Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 41.500,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ
00.8231.0004 Δηζθνξέο ΣΔΑΓΤ πνζνύ 5.000,00 επξώ
00.8231.0009 Δηζθνξέο Σακείνπ Τγεηνλ. Πεξίζαιςεο πνζνύ 22.000,00 επξώ
00.8231.0011 Δηζθνξέο ΜΣΠΤ (ΓΤ) πνζνύ 12.000,00 επξώ
10.6051.0005 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ην ΗΚΑ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνζνύ 2.500,00 επξώ.
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59ε Σξνπνπνίεζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Α) Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 59ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ
00.6492.0000 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ πνζνύ
71.293,50 επξώ
Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 71.293,50 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ
70.6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ι.π. πνζνύ 71.293,50 επξώ

5

Β) Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ πιεξσκή ηεο παξαπάλσ δαπάλεο ηνπ ΚΑ 70.6271 πνζνύ
71.293,50 επξώ πνπ αθνξά ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ
λενεηζεξρνκέλσλ πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ από ην ππόινηπν πνζό ησλ 125.625,00 επξώ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αξ.
5 εγθύθιην ηνπ Τπνπξ. Δζσηεξηθώλ & Γηνηθ. Αλαζπγθξόηεζεο (αξ. πξση. 5522/16/02-02-16) κε ζέκα ηελ παξνρή
δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε δαπαλώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ πξώηεο ππνδνρήο
πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ από ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ, θαη ελ ζπλερεία ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξ. 39/2016 ΑΓ ,
72/2016 ΑΓ , 198/2016 ΑΓ& ηελ 418/2016 ΑΓ όπνπ δηαηέζεθε ην πνζό ησλ 623.250,00 επξώ από ην ζπλνιηθό
πνζό ησλ 748.875,00 πνπ εηζπξάρζεθε έσο ζήκεξα ην έηνο 2015-16 (ΓΡΔΒ 332/30-12-15, ΣΠ&Γ αξ 252/30-11-15,
12/29-01-2016 έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ).
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62ε Σξνπνπνίεζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 62 ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο
2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ
ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ
30.6474.0002 Πξνεηνηκαζία θαη πιινγή Έιεγρνο θαη Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ νινθιήξσζε
Δθπνλνύκελεο από ηε Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Μειέηεο ‘’πλνιηθή ζεώξεζε Αηζζεηηθήο
Λεηηνπξγηθήο Αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνύ Άληηζζαο πνζνύ 4.640,00 επξώ
30.6474.0003 Πξνεηνηκαζία θαη πιινγή Έιεγρνο θαη Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ νινθιήξσζε
Δθπνλνύκελεο από ηε Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Μειέηεο ‘’πλνιηθή ζεώξεζε Αηζζεηηθήο
Λεηηνπξγηθήο Αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνύ ηγξίνπ πνζνύ 4.640,00 επξώ
30.7311.0009 Αλέγεξζε Γεκαξρείνπ πνζνύ 4.463,60 επξώ
30.7323.0023 Κπθινθνξηαθή νξγάλσζε Καιινλήο πνζνύ 483,02 επξώ
30.7412.0005 Μειέηε ηερληθώλ έξγσλ γηα ηνπο αγξνηηθνύο δξόκνπο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνύ 109.458,45

ηεο
θαη
ηεο
θαη

Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 123.685,07 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ
30.7323.0022 Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζε δξόκνπ πξνο ΥΗΓΖΡΑ πνζνύ 16.000,00 επξώ
30.7333.0018 Καηαζθεπή ηξιαλδηθώλ δηαβάζεσλ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Αιηγαξνπή ΣΚ Παιαηνθήπνπ πνζνύ
7.096,07
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟΤ ΚΑ
30.7331.0031 Απνθαηάζηαζε δεκηώλ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Πειόπεο ζηελ ΓΔ Μαληακάδνπ πνζνύ 9.997,00

6

επξώ
30.7412.0035 Μειέηε Κπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο ζηνλ θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό άμνλα νηθηζκνύ Καιινλήο
Λέζβνπ πνζνύ 50.592,00 επξώ
45.7326.0009 Καηαζθεπή νζηενθπιαθίσλ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνύ 40.000,00 επξώ.»
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579

Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο
ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ
θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ
πξνκήζεηα ζξπκκαηηζηή
θιαδηώλ.

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 70.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.7131.0004 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2016 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζξπκκαηηζηή
θιαδηώλ.
ρεη. ε αξηζκ. 825/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
2.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 93/2016 κειέηεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ζξπκκαηηζηή θιαδηώλ»
πξνππ/κνύ 69.966,00 επξώ κε ΦΠΑ, πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ.
3.- Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε πξόρεηξν δηαγσληζκό.
4.- Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξηζ. 93/2016 ζπλεκκέλε κειέηε.
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580

Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ
πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα
Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο
ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πξνθεηκέλνπ
λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ:
ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ, ΑΓΗΑΟΤ.

581

Έγθξηζε ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο ηεο
αλαζπληαγκέλεο κειέηεο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν
«Ζιεθηξνθσηηζκόο
δεκνηηθνύ πάξθνπ Αγ.
Βαζηιείνπ Μόξηαο».

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη ηε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο ηεο αλαζπληαγκέλεο κε αξηζκό 5/2016
κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «πληήξεζε Ζιεθηξνθσηηζκόο δεκνηηθνύ πάξθνπ Αγ. Βαζηιείνπ Μόξηαο»
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 32.480,00 € κε ΦΠΑ, όπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο.
Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, θαηεγνξίαο
πηπρίσλ Ζ/Μ κεηά από «πξόρεηξν δηαγσληζκό αλνηρηήο δηαδηθαζίαο» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ζύζηεκα
δεκνπξάηεζεο ην «κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο.
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582

Έγθξηζε ησλ όξσλ
[Οκόθσλα]
δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ
Α) Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο κε δηεμαγσγή αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ ησλ έξγσλ :
«Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε
νδνύο θαη θνηλόρξεζηνπο από
1.- «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε νδνύο θαη θνηλόρξεζηνπο από ζθπξόδεκα ΝΑ Λέζβνπ» ζπλνιηθήο πίζησζεο
ζθπξόδεκα ΝΑ Λέζβνπ» θαη
99.997,12 € κε ΦΠΑ ρξεκαηνδόηεζε ΑΣΑ θαη ΚΑΔ 30.7333.0048
«Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε
νδνύο θαη θνηλόρξεζηνπο από 2.- «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε νδνύο θαη θνηλόρξεζηνπο από ζθπξόδεκα ΒΓ Λέζβνπ» ζπλνιηθήο πίζησζεο 99.997,12
ζθπξόδεκα ΒΓ Λέζβνπ».
€ κε ΦΠΑ ρξεκαηνδόηεζε ΑΣΑ θαη ΚΑΔ 30.7333.0049 όπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο.
Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ από εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, εθόζνλ αλήθνπλ
ζηελ Α1 ηάμε θαη Άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οδοποιίας κεηά από «Αλνηρηό δηαγσληζκό κε επί κέξνπο πνζνζηά
έθπησζεο αλά νκάδα εξγαζηώλ»
Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο.
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Έγθξηζε ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Αλαβάζκηζε –
ζπληήξεζε – επηζθεπή
Παηδηθώλ Υαξώλ θαη γεπέδνπ
5Υ5 πεξηνρήο πλνηθηζκνύ
Μπηηιήλεο».

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε – ζπληήξεζε –
επηζθεπή Παηδηθώλ Υαξώλ θαη γεπέδνπ 5Υ5 πεξηνρήο πλνηθηζκνύ Μπηηιήλεο» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο
εξγαζηώλ 200.000,00 € κε ΦΠΑ, όπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο.
Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ γηα έξγα
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ & Ζ/Μ κεηά από «αλνηθηή δεκνπξαζία» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ζύζηεκα
δεκνπξάηεζεο «κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο.
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Έγθξηζε ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Απνθαηάζηαζε
θζνξώλ πιαθνζηξώζεσλ
νηθηζκώλ θαη πόιεσλ ΝΑ
Λέζβνπ».

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξώλ
πιαθνζηξώζεσλ νηθηζκώλ θαη πόιεσλ ΝΑ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 59.996,72 € κε ΦΠΑ,
όπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο.
Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ γηα έξγα
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ κεηά από «αλνηθηή δεκνπξαζία – πξόρεηξνο δηαγσληζκόο» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε
ζύζηεκα δεκνπξάηεζεο «κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.

8

Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο.
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Έγθξηζε ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Απνθαηάζηαζε
θζνξώλ πιαθνζηξώζεσλ
νηθηζκώλ θαη πόιεσλ ΒΓ
Λέζβνπ».

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξώλ
πιαθνζηξώζεσλ νηθηζκώλ θαη πόιεσλ ΒΓ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 59.996,72 € κε ΦΠΑ,
όπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο.
Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ γηα έξγα
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ κεηά από «αλνηθηή δεκνπξαζία – πξόρεηξνο δηαγσληζκόο» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε
ζύζηεκα δεκνπξάηεζεο «κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε βάζε ηνπο όξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο.
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Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ
«Αληηθαηάζηαζε
θνπθσκάησλ θαη εξγαζίεο
δηακόξθσζεο γηα ηε ζηέγαζε
ηνπ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ ζην
πξώελ Γεκνηηθό ρνιείν Σ.Κ.
Κώκεο».

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη εξγαζίεο δηακόξθσζεο γηα
ηε ζηέγαζε ηνπ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ ζην πξώελ Γεκνηηθό ρνιείν Σ.Κ. Κώκεο» πξνϋπνινγηζκνύ 11.719,94 € κε
ΦΠΑ ζηελ Σερληθή Δηαηξεία ΠΡΑΞΗ ΑΣΔ.

587

Έγθξηζε πξαθηηθώλ
πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ θαη
θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο
κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
θαξκάθσλ, εκβνιίσλ,
ηξνθώλ, θηεληαηξηθνύ πιηθνύ
θ.ι.π. γηα ηελ ιεηηνπξγία
δηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο
Αδέζπνησλ Εώσλ Γήκνπ
Λέζβνπ».

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην από 18-7-2016 Πξαθηηθό Η & ΗΗ Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Σερληθώλ Πξνζθνξώλ θαη ην από 217-2016 Πξαθηηθό ΗΗΗ Αμηνιόγεζεο Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ θαη γλσκνδόηεζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαξκάθσλ, εκβνιίσλ, ηξνθώλ, θηεληαηξηθνύ πιηθνύ θ.ι.π. γηα ηελ ιεηηνπξγία
δηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο Αδέζπνησλ Εώσλ Γήκνπ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 € κε ΦΠΑ, όπσο
ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο – Αμηνιόγεζεο – Γλσκνδόηεζεο – Αλάζεζεο Πξόρεηξσλ Γηαγσληζκώλ
πξνκεζεηώλ ΔΚΠΟΣΑ ηνπ Γήκνπ.

Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ
δηαγσληζκνύ δεκνπξάηεζεο
θαη θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή ηνηρίνπ

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην από 21-7-2016 Πξαθηηθό Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο άλσζελ ηνπ
θνηκεηεξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σαμηαξρώλ» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 64.998,00 € κε ΦΠΑ,
ζύκθσλα κε ην νπνίν πξώηνο κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε εξγνιεπηηθή εηαηξεία ‘ΜΗΝΑΒΡΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ’, κε

588

2.- Καηαθπξώλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία ‘ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν. ΣΟΚΑΝΟ ΑΒΔΔ’, ε
πξόζθνξα ηεο νπνίαο πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, είλαη απνδεθηή θαη έρεη ηελ ρακειόηεξε εθ ησλ δπν
δηαγσληδνκέλσλ ηηκή, ήηνη 14.014,05 €.
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αληηζηήξημεο άλσζελ ηνπ
θνηκεηεξίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Σαμηαξρώλ».

πνζνζηό έθπησζεο 52,08%.
2.- Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ θαη θαηαθπξώλεη απηό ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία ‘ΜΗΝΑΒΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ’, πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο, ήηνη 52,08%.

Απνδνρή γλσκνδόηεζεο
δηθεγόξνπ γηα κε άζθεζε ηνπ
ελδίθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο
θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 36/2016
απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ
Μπηηιήλεο θαη ησλ Αξγπξώο
Μνπρηνύξε – Αβαγηαλλνύ θαη
Νηθνιάνπ Αβαγηαλλνύ.
Οξηζκόο :
 α)
δηθεγόξσλ
–
γλσκνδνηήζεηο,
γηα
ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.
 β)
δηθαζηηθώλ
επηκειεηώλ
θαη
ζπκβνιαηνγξάθσλ.

[Οκόθσλα]
Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 38009/18-7-2016 γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Διπηλίθεο Κνπθνύια γηα κε
άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 36/2016 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη ηελ θαηαβνιή ζηνπο Αξγπξώ Μνπρηνύξε – Αβαγηαλλνύ θαη Νηθόιαν Αβαγηαλλό ησλ
επηδηθαδόκελσλ ζ’ απηήλ πνζώλ.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ησλ δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη
εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γήκνπ ζε λνκηθά ζέκαηα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ηξερνπζώλ ππνζέζεσλ.

Μπηηιήλε 3 Απγνύζηνπ 2016
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ΚΧΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
1.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, Πρόεδρος
2.- Αμποσλός Ιωάννες, ηακηικό μέλος
3.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος
4.- Καραζάββας Νικόλαος, ηακηικό μέλος
5.- Καηζαβέλλες Παναγιώηες, ηακηικό μέλος
6.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος
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