ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 32/30-8-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος
Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν.
Α/
ΘΔΜΑ ΑΡΗ
ΘΔΜΑ
ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ
Α
ΘΜ.
ΑΠΟ
Φ.
1

Προ 1
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66ε Σξνπνπνίεζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 66 ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο
2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ
00.6117.0008 πκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνζνύ 8.600,00 επξώ
00.6737.0009 Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κεηαμύ Γήκνπ Λέζβνπ θαη Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηε ζηήξημε
Αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζην Ληζβόξη Λέζβνπ (β θάζε ) πνζνύ 10.000,00 επξώ
Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 18.600,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ
00.6737.0011 Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κεηαμύ Γήκνπ Λέζβνπ θαη Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηελ ππνβνήζεζε
από ην Γήκν Λέζβνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέαο
αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή Ληζβνξίνπ Λέζβνπ 2016-2018 πνζνύ 18.600,00 επξώ

2

Προ 2
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Έγθξηζε δηνξζσκέλνπ
πξαθηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη
ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
543/2016 απόθαζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
έγθξηζε πξαθηηθώλ
δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ
δηαγσληζκνύ θαη θαηαθύξσζε

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην από 29-8-2016 δηνξζσκέλν πξαθηηθό δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, αμηνιόγεζεο ηερληθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη γλσκνδόηεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
πιηθώλ ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο» πξνϋπνινγηζκνύ 59.866,44 κε ΦΠΑ, όπσο ζπληάρζεθε από ηελ Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
2.- Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 543/2016 απόθαζή ηεο θαη θαηαθπξώλεη ηελ Οκάδα Α ζηνλ δηαγσληδόκελν
ΚΑΒΟΤΡΑΚΖ ΠΑΝΣΔΛΖ, ε πξόζθνξα ηνπ νπνίνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, είλαη απνδεθηή θαη
1

3

ο
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ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα πιηθώλ ζήκαλζεο
θαη αζθάιεηαο»..

έρεη ηελ ρακειόηεξε εθ ησλ 5 δηαγσληδνκέλσλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηηκή, ήηνη 9.599,50 € ρσξίο ΦΠΑ.

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

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 70.200,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7331.0030 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «Δθζπγρξνληζκόο εγθαηαζηάζεσλ ελεξγεηηθήο &
παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Ρνπζέιιεηνπ Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ Μπηηιήλεο» (ΑΣΑ).
ρεη. ε αξηζκ. 884/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..

3.- Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’ αξηζκ. 543/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 895.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.7312.0017 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «Οινθιήξσζε έξγσλ απνρέηεπζεο Πέηξαο» (ΑΣΑ).
ρεη. ε αξηζκ. 885/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 42.629,41 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.7326.0001 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ζηε ζέζε Υαιθέιηα ηεο ΓΔ
Πισκαξίνπ Λέζβνπ» (ΔΠΠΔΡΑΑ).
ρεη. ε αξηζκ. 886/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7331.0021 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «πληήξεζε – επηζθεπή ζηεγώλ ζεξκνπεγώλ Ληζβνξίνπ
ρσξίο ηε ρξήζε ηθξησκάησλ» (Γελ. Γξακ. Αηγαίνπ & Νεζ. Πνιηηθήο).
ρεη. ε αξηζκ. 887/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
5.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 980,48 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7331.0021 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα «πληήξεζε – επηζθεπή ζηεγώλ ζεξκνπεγώλ Ληζβνξίνπ
ρσξίο ηε ρξήζε ηθξησκάησλ» (ΑΣΑ).
ρεη. ε αξηζκ. 888/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
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Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0064 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ηεο
δεκνηηθήο νδνύ πνπ νδεγεί ζηνλ νηθηζκό Μεζαγξνύ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο».
Ζ πίζησζε ζα θαιπθζεί από ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ (άξζξν 27 ηνπ Ν. 3756/2009).
ρεη. ε αξηζκ. 883/29-8-2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ. θαη ην αξ. πξση. 45455/24-8-2016 αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ.

655

Έγθξηζε δαπαλώλ θαη
δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 7.805,67 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 ηνπ
2

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Πιεξσκή ηεο αξ. 36/2016 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηελ Αξγπξώ Μνπρηνύξε - Αβαγηαλλνύ θαη ζηνλ Νηθόιαν Αβαγηαλλό».
ρεη. ε αξηζκ. 881/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 12.035,10 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 70.7424.0002 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηελ «Καηαβνιή απνδεκίσζεο ιόγσ ξπκνηνκίαο ζηνλ
Δπζηξάηην, Αλδξέα θαη Δπαγγειία Μαπξαγάλε ζηελ Γ.Δ. Πισκαξίνπ».
ρεη. ε αξηζκ. 882/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..
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Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο
ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ
Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.403,73 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.6251.0001 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 γηα ηε «Δηζθνξά ππέξ ΔΛΓΑ έηνπο 2015».
ρεη. ε αξηζκ. 889/2016 Απνθ.Αλαι.Τπνρ..

657

Αλάθιεζε Απόθαζεο
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 535/2016 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 30.000,00 € γηα ηελ
«Πξνκήζεηα νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκάξρνπ» ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.7132.0001, ε νπνία είρε εγθξηζεί κε
ηελ 215/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

658

Έγθξηζε πκςεθηζηηθήο
Απόθαζεο Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηε ζπκςεθηζηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο παξαθάησ πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 :
Α
Κ.Α
Πνζό ζε
Α.Α.Τ
Σίηινο
/
πξνϋπνινγηζκνύ
EURO
Α
1 20.6671.0012
900,00
ΤΜΑΑΤ12
ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡ.
558/2016 ΑΓ ΓΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΓΔ ΑΓ.
ΠΑΡΑΚΔΤΖ

659

67ε Σξνπνπνίεζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 67 ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο
2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΜΔΗΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ
40.7412.0002 Μειέηε απνηύπσζεο- θηεκαηνγξάθεζεο -πνιενδόκεζεο ,πξάμεο εθαξκνγήο νηθ. Βαξεηάο -

3

Αθξσηεξίνπ πνζνύ 8.000,00 επξώ
Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 8.000,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ
30.7112.0002 Αγνξά αθηλήηνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Κάησ Σξίηνπο Γήκνπ Λέζβνπ πνζνύ 8.000,00 επξώ.
10
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68ε Σξνπνπνίεζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 68 ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο
2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟΤ ΚΑ
2119.0014 Έζνδα Κιεξνδνηήκαηνο Διβίξαο Καηζνύιε (πεξηόδνπ 2013-2014) πνζνύ 397,80 επξώ
5119.0001 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έζνδα Κιεξνδνηήκαηνο Διβίξαο Καηζνύιε πνζνύ 5.707,15
επξώ
Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 6.104,95 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ
00.6739.0005 Έμνδα θιεξνδνηήκαηνο Διβίξαο Καηζνύιε (πξνηθνδνζία απόξσλ θνξηηζηώλ ) πνζνύ 6.018,25 επξώ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΝΔΟ ΚΑ
00.8261.0003 Δπηζηξνθέο ρξεκαηηθώλ εγγπήζεσλ Κιεξνδνηήκαηνο Διβίξαο Καηζνύιε πνζνύ 86,70 επξώ».
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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: ΤΚΟΤΝΣΑ, ΜΤΥΟΤ, ΚΑΣΧ ΣΡΗΣΟΤ, ΛΑΜΠΟΤ ΜΤΛΟΗ, ΚΔΡΑΜΔΗΧΝ ΗΠΠΔΗΟΤ.

662

Απόδνζε ινγαξηαζκνύ από
δεκνηηθό
ππάιιειν
γηα
πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο
θαη ηειώλ κεηαβίβαζεο έηνπο

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηνπ Γεκεηξίνπ Καξπνύδε, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο &
Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ, γηα απόδνζε ινγαξηαζκνύ από πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο θαη ηειώλ κεηαβίβαζεο
έηνπο 2016 νρεκάησλ Γήκνπ Λέζβνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 277,50 €.
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664

2016
νρεκάησλ
Γήκνπ
Λέζβνπ.
Κήξπμε σο άγνλεο ηεο
επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο
γηα ηε κίζζσζε ρώξνπ κε
ζθνπό ηελ θάιπςε αλαγθώλ
θύιαμεο θαη πξνζηαζίαο
πιηθώλ θαη κεραλεκάησλνρεκάησλ απηεπηζηαζίαο ηεο
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Καιινλήο.
Έγθξηζε εθκίζζσζεο
αγξνηεκαρίνπ
θιεξνδνηήκαηνο Παξάζρνπ ή
Παξαζθεπά Σδηηδή.

[Οκόθσλα]
Κεξύζζεη άγνλν ηνλ επαλαιεπηηθό θαλεξό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό (α’ θάζε) κε ζθνπό ηε κίζζσζε ρώξνπ γηα
θάιπςε αλαγθώλ θύιαμεο θαη πξνζηαζίαο πιηθώλ θαη κεραλεκάησλ-νρεκάησλ απηεπηζηαζίαο ηεο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Καιινλήο, βάζεη ηεο αξηζκ. πξση. 21597 /27-4-2016 Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ –
Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζώο ην πξνζθεξόκελν αθίλεην αμηνινγήζεθε βάζεη ησλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο σο αθαηάιιειν από ηελ θαηά λόκν αξκόδηα Δπηηξνπή.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηελ ηεηξαεηή εθκίζζσζε - θαηόπηλ δεκνπξαζίαο πνπ δηελήξγεζε ην Γξαθείν Κιεξνδνηεκάησλ ηνπ
Βνζηάλεηνπ Ννζνθνκείνπ Μπηηιήλεο - ηνπ αγξνηεκαρίνπ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Παξάζρνπ ή Παξαζθεπά Σδηηδή
ζηε ζέζε «Ακπγδαιηέο» ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ζπληδηνθηεζίαο Γήκνπ Λέζβνπ θαη
Βνζηάλεηνπ Ννζνθνκείνπ Μπηηιήλεο από 50%, ζηνλ πξώην θαη κνλαδηθό πιεηνδόηε ‘ΓΔΛΖΘΔΟΓΧΡΟΤ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ’ κε πξνζθνξά 200,00 € αλά κηζζσηηθό έηνο, ήηνη 100,00 € γηα ην Γήκν Λέζβνπ θαη 100,00 € γηα ην
Βνζηάλεην Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο.
Ζ κηζζώηξηα ζα πξνθαηαβάιεη ηα κηζζώκαηα όισλ ησλ κηζζσηηθώλ εηώλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ,
εθόζνλ έρνπλ εθπιεξσζεί όζα αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζεο απόθαζεο θαη κεηά ην πέξαο ηνπ
ρξνληθνύ νξίνπ θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ θαηαγγειίεο.
Ζ παξνύζα ζπλνδεπόκελε από ηελ ππ’ αξηζκ. 49 ε απόθαζε ηεο 20εο/26-7-2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζέκα «Έγθξηζε εθκίζζσζεο αγξνηεκαρίνπ θιεξνδνηήκαηνο Παξάζρνπ ή
Παξαζθεπά Σδηηδή ηνπ Γ.Ν.Μ. ‘Βνζηάλεην’», ην θάθειν δεκνπξαζίαο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζα απνζηαιεί
ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ - Γξαθείν Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ γηα ηηο θαηά Νόκν ελέξγεηεο.
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Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ
δηαγσληζκνύ δεκνπξάηεζεο
θαη θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ
«Δξγαζίεο άξζεο
επηθηλδπλόηεηαο ηνηρίσλ
αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ θαη
αγξνηηθώλ νδώλ
θνηλόρξεζηνπ ραξαθηήξα ΒΓ
Λέζβνπ».

[Οκόθσλα]

Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ

[Οκόθσλα]

1.- Δγθξίλεη ην από 10-8-2016 Πξαθηηθό Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Δξγαζίεο άξζεο επηθηλδπλόηεηαο ηνηρίσλ
αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ θαη αγξνηηθώλ νδώλ θνηλόρξεζηνπ ραξαθηήξα ΒΓ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00 €
κε ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην νπνίν πξώηνο κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε εξγνιεπηηθή εηαηξεία ‘ΜΗΝΑΒΡΑ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΑΔ’, κε πνζνζηό έθπησζεο 49%.
2.- Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ θαη θαηαθπξώλεη απηό ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία ‘ΜΗΝΑΒΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ’, πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο, ήηνη 49%.
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δηαγσληζκνύ δεκνπξάηεζεο
θαη θαηαθύξσζε ηνπ έξγνπ
«Δξγαζίεο άξζεο
επηθηλδπλόηεηαο ηνηρίσλ
αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ θαη
αγξνηηθώλ νδώλ
θνηλόρξεζηνπ ραξαθηήξα ΝΑ
Λέζβνπ».
Απνδνρή γλσκνδόηεζεο
δηθεγόξνπ γηα κε άζθεζε ηνπ
ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαηξέζεσο
θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 14/2016
απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ
Καιινλήο (Γηαδηθαζία
Μηθξνδηαθνξώλ) θαη ηνπ
Γεσξγίνπ Μαξαγθνύ.

1.- Δγθξίλεη ην από 18-8-2016 Πξαθηηθό Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Δξγαζίεο άξζεο επηθηλδπλόηεηαο ηνηρίσλ
αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ θαη αγξνηηθώλ νδώλ θνηλόρξεζηνπ ραξαθηήξα ΝΑ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00
€ κε ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην νπνίν πξώηνο κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ‘ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Η.
ΕΟΤΡΟ’, κε πνζνζηό έθπησζεο 53,09%.

Οξηζκόο :
 α)
δηθεγόξσλ
–
γλσκνδνηήζεηο,
γηα
ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.
 β)
δηθαζηηθώλ
επηκειεηώλ
θαη
ζπκβνιαηνγξάθσλ.

[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.

2.- Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ θαη θαηαθπξώλεη απηό ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία
‘ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Η. ΕΟΤΡΟ’, πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο, ήηνη 53,09%.
[Οκόθσλα]
Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 44775/19-8-2016 γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ ηπιηαλήο Καξαράιηα γηα κε
άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαηξέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 14/2016 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καιινλήο
(Γηαδηθαζία Μηθξνδηαθνξώλ) θαη ηελ θαηαβνιή ζηνλ Γεώξγην Μαξαγθό ηνπ επηδηθαδόκελνπ ζ’ απηήλ πνζνύ.

Μπηηιήλε 31 Απγνύζηνπ 2016
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ΚΧΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
1.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, Πρόεδρος
2.- Αμποσλός Ιωάννης, ηακηικό μέλος
3.- Καραζάββας Νικόλαος, ηακηικό μέλος
4.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος
5.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος
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