ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ
Α/Α
1

2

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 38/11-10-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος
Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν.
ΘΔΜ ΑΡΙΘΜ.
ΘΔΜΑ
ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ
Α
ΑΠΟΦ.
Προ 1

Προ 2

773

774

Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ΙΙΙ
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ θαη θαηαθύξσζε
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν
‘Πξνκήζεηα ζεξκνύ & ςπρξνύ
αζθαιηνκίγκαηνο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ’.

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην από 10-10-2016 Πξαθηηθό ΙΙΙ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ – γλσκνδόηεζεο ηνπ αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ζεξκνύ & ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 176.940,00 € κε ΦΠΑ, όπσο ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.

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

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 151.294,21 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6711.0001 γηα ηελ
«Καηαβνιή επηρνξήγεζεο ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ
ησλ ζρνιείσλ – Γ΄ θαηαλνκή 2016 βάζεη ηεο ΑΓ 662/2016».
ρεη. H αξ. 942/2016 Α.Α.Τ..
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 81.466,12 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6711.0001 γηα ηελ
«Καηαβνιή επηρνξήγεζεο ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ
ησλ ζρνιείσλ – Γ΄ θαηαλνκή 2016 βάζεη ηεο ΑΓ 662/2016».
ρεη. H αξ. 943/2016 Α.Α.Τ..

2.- Καηαθπξώλεη θαη αλαζέηεη ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα αλά νκάδα ζηηο πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ
ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ θαη θαηέζεζαλ ηε ρακειόηεξε πξνζθνξά, ήηνη :
γηα ηελ νκάδα 1 «ΘΔΡΜΟ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ» ζηελ εηαηξία ‘ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΑΡΑΝΣΗ & ΙΑ ΔΔ’ κε γεληθό
ζύλνιν δαπάλεο 84.092,00 € ρσξίο ΦΠΑ
γηα ηελ νκάδα 2 «ΦΤΥΡΟ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ» ζηελ εηαηξία ‘BITUMIX ΑΦΑΛΣΙΚΑ ΜΙΓΜΑΣΑ Α.Δ’ κε γεληθό
ζύλνιν δαπάλεο 48.186,50 € ρσξίο ΦΠΑ.

3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 110.893,41 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6711.0002 γηα ηελ
«Καηαβνιή πνζνύ ζηελ Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ έηνπο 2016
βάζεη ηεο ΑΓ 663/2016 - ΑΣΑ».
ρεη. H αξ. 944/2016 Α.Α.Τ..

1

4.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 73.928,94 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6711.0002 γηα ηελ
«Καηαβνιή πνζνύ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ έηνπο
2016 βάζεη ηεο ΑΓ 663/2016 - ΑΣΑ».
ρεη. H αξ. 945/2016 Α.Α.Τ..
3

Προ 3

775

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

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 223.470,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 63.7312.0001 γηα ηελ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ - ΤΠΟΔΡΓΟ 4
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ‘ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ’ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ MIS
348175 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2007-2013’».
ρεη. H αξ. 947/2016 Α.Α.Τ..
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 29.740,89 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.7412.0021 γηα ηελ
«ΔΞΟΦΛΗΗ 9ΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ‘ΎΓΡΔΤΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ
ΓΙΚΣΤΟΤ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜ. ΓΙΑΜ/ΣΧΝ ΑΜΠΔΛΙΚΟΤ - ΝΔΟΥΧΡΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΛΤΜΑΣΧΝ,
ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ ΥΧΡΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ Μ.Π.Δ. ΓΗΜ. ΓΙΑΜ/ΣΧΝ ΑΜΠΔΛΙΚΟΤ – ΑΚΡΑΙΟΤ – ΝΔΟΥΧΡΙΟΤ –
ΠΑΛΑΙΟΥΧΡΙΟΤ – ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΙΟΤ’ ΘΗΔΑ ΜΔ ΚΧΓ. 14452».
ρεη. H αξ. 948/2016 Α.Α.Τ..

4

Προ 4

776

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο
2016.

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 230.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6737.0010 γηα ηελ «Πξνγ/θή
ζύκβ. κε ΓΔΓΑΠΑΛ ΑΔ γηα απνκάθξπλζε, απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη βηναπνβιήησλ θήπσλ θαη
πάξθσλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πεξηπνίεζε πξαζίλνπ (θιαδέκαηα, θνπή ρόξησλ θιπ) πάξθσλ θαη θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ».
ρεη. H αξ. 946/2016 Α.Α.Τ..

5

Προ 5

777

78ε Σξνπνπνίεζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 78ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο
2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΙ ΝΔΟ ΚΑ
1219.0007 Δπηρ/ζε από ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ γηα ηελ ζίηηζε ησλ καζεηώλ πνζνύ 22.489,42 επξώ
Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 22.489,42 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ
15.6481.0001 ίηηζε καζεηώλ πνζνύ 22.489,42 επξώ.

2

6

Προ 6

778

Έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο θαη
εμόδσλ κεηαθίλεζεο ζε
δεκνηηθή ππάιιειν γηα
ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθό
ζεκηλάξην.

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε ηεο απαηηνύκελεο άδεηαο ζηελ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Οηθ/θώλ Τπεξεζηώλ, Πειαγία
Αξάκβνγινπ ηνπ Παληειή κε απνδνρέο (έμνδα κεηαθίλεζεο θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε), γηα επηκνξθσηηθνύο ιόγνπο
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην ηνπ ΔΚΓΓΑ πνπ ζα δηεμαρζεί από 17/10/2016 έσο θαη
19/10/2016 (3-ήκεξν), ζηελ Αζήλα.
Β) Δγθξίλεη ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο ηεο παξαπάλσ ππαιιήινπ Πειαγίαο Αξάκβνγινπ, σο εμήο:
κεηάβαζε κε αεξνπιάλν ζηηο 16/10/2016 θαη επηζηξνθή κε αεξνπιάλν ζηηο 20/10/2016.
Γ) Η απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο.

7

Προ 7

779

Απνδνρή δσξεάο ζην Γήκν
Λέζβνπ ελόο λένπ
απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο
αλαθύθισζεο από ηελ
Διιεληθή Δηαηξεία
Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο
Α.Δ..

[Οκόθσλα]
Α) Απνδέρεηαη ηε δσξεά ζηνλ Γήκν Λέζβνπ ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο κηθηνύ θνξηίνπ 12 ηόλσλ από ηελ
«ΔΔΑΑ, Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο Α.Δ.», ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη ππό ηελ
δηαιπηηθή αίξεζε όηη δελ ζα ιήμεη ε από 15/04/2013 ππάξρνπζα ύκβαζε πλεξγαζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ είρε ζπλαθζεί, ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.2939/6.08.2001 θαη ηεο κε αξηζκό
50910/2727/22.12.2003 ΚΤΑ, πνπ είρε ζπλαθζεί κεηαμύ ηεο σο άλσ Δηαηξείαο θαη ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ζηελ νπνία
ζύκβαζε ππεηζήιζε ν Γήκνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, πξηλ από ηελ πάξνδν ηεο
ζπκθσλεκέλεο αξρηθήο εμαεηνύο δηάξθεηαο απηήο (ηεο ζύκβαζεο).
Β) Δμνπζηνδνηεί γηα ην ζθνπό απηό ηνλ Γήκαξρν Λέζβνπ θ. ππξίδσλα Γαιελό, όπσο πξνβεί ζην όλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ δσξεάο κε δηαιπηηθή αίξεζε, κε ηνπο πην
πάλσ όξνπο θαη κε όπνηνπο άιινπο όξνπο θξίλεηαη ζθόπηκν, γηα ηελ πεξαίσζε ηεο πην πάλσ εληνιήο θαη ηελ
λνκόηππε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ εγγξάθνπ.
Γ) Ο θόξνο δσξεάο πνπ αλαινγεί ζηελ πξνθεηκέλε δσξεά βαξύλεη εμνινθιήξνπ ην Γήκν θαη ζα θαηαβιεζεί από
απηόλ κε ηελ ππνβνιή ηεο νηθείαο δήισζεο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 § 3, 29 §
5, 43 Β’ (α), 45 ηνπ λ. 2961/2001 (σο ηζρύεη κεηά θαη ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηνπ από ην άξζξν 25 ηνπ λ.
3842/2010), 82 § 4 θαη 90 ηνπ λ.δ. 118/1973, σο απηό ηζρύεη.

8

Προ 8

9

1

ο

780

Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο
πξνκήζεηαο ζξπκκαηηζηή
θιαδηώλ κε ζπλνπηηθό
δηαγσληζκό θαη θαζνξηζκόο ησλ
όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ.

[Οκόθσλα]
1. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ηεο πξνκήζεηαο ελόο ζξπκκαηηζηή θιαδηώλ πξνϋπνινγηζκνύ
δαπάλεο 69.966,00 επξώ κε ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Ν. 3852/2010.
2.- Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξηζ. 93/2016 ζπλεκκέλε κειέηε.

781

ύληαμε έθζεζεο, πξνέιεγρνο
θαη έγθξηζε Ιζνινγηζκνύ θαη
νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεο 2013 ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
Α) Καηαξηίδεη ηελ έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ρξήζεο 2013 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ απόζπαζκα θαη απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο.

3

Β) Πξνειέγρεη θαη εγθξίλεη ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ρξήζεο 2013 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη
εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξό ηεο γηα ππνβνιή ηνπο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζή ηνπο.
10

2α-β

ο

782

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

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6421.0001 γηα ηελ πιεξσκή
νδνηπνξηθώλ εμόδσλ θαη απνδεκίσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ.
ρεη. H αξ. 939/2016 Α.Α.Τ..
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 24.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20.6474.0003 γηα ηελ
«ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ – ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΧΝ ΡΟΧΝ» (έθηαθηα
εηδηθεπκέλα).
ρεη. H αξ. 940/2016 Α.Α.Τ. & ην αξ. πξση. 51444/19-9-2016 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ.

ο
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4α

ο

783

Έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο θαη δηάζεζε
πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα
θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ
Γήκνπ.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη ηε δηάζεζε ηεο παξαθάησ πίζησζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο
2016 :
Α
Κ.Α.
Πνζό
Α.Α.Τ.
Σίηινο
Τπόινγνο & εκ/λία ιήμεο
/
Πξνϋπ/ζκνύ
(επξώ)
Πξνπιεξσκήο
απόδνζεο Τπνιόγνπ
Α
1
00.6221
9.560,00
941/
ΔΚΓΟΗ
Τπόινγνο: Κσλ/λνο
6-10-2016
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟΤ
Ληάθνο
ΔΝΣΑΛΜΑΣΟ
ΠΡΟΠΛΗΡΧΜΗ
Ηκ/λία απόδνζεο
ΣΟΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ
Τπνιόγνπ:
ΤΠΑΛΛΗΛΟ,
20/11/2016
ΚΧΝ/ΝΟ ΛΙΑΚΟ, ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΛΧΝ
& ΤΣΗΜΔΝΧΝ
ΦΑΚΔΛΧΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

784

Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ
πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο
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Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

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: ΠΑΜΦΙΛΑ,
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ.

785

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: ΠΔΣΡΑ.

786

Απόδνζε ινγαξηαζκνύ από
δεκνηηθό ππάιιειν γηα ιήςε
πηζηνπνηεηηθώλ δεκνηηθνύ
αθηλήηνπ.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηνπ Γηνλύζε Παλαγόπνπινπ, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ
Γήκνπ, γηα πιεξσκή πηζηνπνηεηηθώλ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνζνύ 58,50 € θαη επηζηξνθή πνζνύ 45,50 €, ζύκθσλα κε
ηελ αξηζ. 724/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

787

Δμέηαζε αηηήκαηνο
θιεξνλόκσλ Υαξάιακπνπ Θ.
Σδηλέιιε γηα ζπκςεθηζκό
νθεηιώλ ηνπο από βεβαησζείζεο
εηζθνξέο ζε ρξήκα κε ηελ
απνδεκίσζε ηνπ Γήκνπ γηα
επηπιένλ εηζθεξζείζα γε ιόγσ
ξπκνηόκεζεο ζηελ θάια
Καιινλήο.

[Οκόθσλα]
Α) Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. 63083/9-10-2015 αηηήκαηνο ησλ
Θεόδσξνπ Σδηλέιιε, Γέζπνηλαο Σδηλέιιε θαη Δπζπκίαο Σδηλέιιε (θιεξνλόκσλ ηνπ Υαξάιακπνπ Σδηλέιιε ηνπ
Θενδώξνπ) γηα ζπκςεθηζκό νθεηιώλ ηνπο από βεβαησζείζεο εηζθνξέο ζε ρξήκα κε ηελ απνδεκίσζε ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ γηα επηπιένλ εηζθεξζείζα γε ιόγσ ξπκνηόκεζεο ζηελ θάια Καιινλήο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2002 πξάμε
εθαξκνγήο, ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ ζπκςεθηζηηθέο πξάμεηο :
Αξηζκ. Ιδηνθη. 0202006Α: Δηζθνξά ζε ρξήκα 80,33η.κ Υ 80= 6.426,40 €
Γηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Γήκν
99,94η.κ Υ 80= 7.995,20 €
ΤΝΟΛΟ ΟΦΔΙΛΗ ΓΗΜΟΤ
1.568,80 €
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Λέζβνπ θ. ππξίδσλα Γαιελό γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ θαη ησλ αηηνύλησλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 47606/2-9-2016 γλσκνδόηεζεο ηεο
δηθεγόξνπ Μαξίαο Υαξαιάκπνπο.
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[Οκόθσλα]
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Έγθξηζε πξαθηηθνύ
εθκίζζσζεο αγξνηεκαρίνπ
θιεξνδνηήκαηνο Μαξίαο Απ.
Παζηνύξα.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ειαηνθηήκαηνο ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο Μαξίαο Απ. Παζηνύξα έθηαζεο 37.999,77 η.κ. ή 38 ζηξεκκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε
‘Υαξακίδα’ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Λνπηξώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 21/2016 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ
πκβνπιίνπ Λνπηξώλ, θαη θαηαθπξώλεη απηήλ ζηνλ πξώην θαη κνλαδηθό πιεηνδόηε θ. Καξαθύιε Παιάζε ηνπ
Ισάλλε κε πξνζθνξά 1.100,00 € εηεζίσο γηα ηηο ειαηνθνκηθέο πεξηόδνπο από 2016-2017 έσο 2025-2026.
Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζα ππνβιεζεί θάθεινο κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ
5

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ γηα ηελ απνζηνιή απηώλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί
ν πίλαθαο πξνζθνξώλ γηα 15 εκέξεο (ε δηαδηθαζία απηή είλαη γηα ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θαηαγγειηώλ).
Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ θαηαγγειίεο, ν Γήκνο Λέζβνπ πξνρσξάεη ζηελ ζύλαςε
ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο ηνπ αγξνηεκαρίνπ πεξηνρήο Υαξακίδαο – Λνπηξώλ θαη εθόζνλ
έρνπλ νινθιεξσζεί όια ηα πξναλαθεξόκελα, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ κηζζώκαηνο ζηνλ ήδε
ππάξρνληα ινγαξηαζκό ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα κέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε ρξόλν, θαζώο
επίζεο θαη λα ηεξεί όια όζα αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο.
ο
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Οξηζκόο :
 α)
δηθεγόξσλ
–
γλσκνδνηήζεηο,
γηα
ππνζέζεηο
ηνπ
Γήκνπ
Λέζβνπ.
 β) δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ
θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ.
Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα
γλσκνδόηεζε επί
θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.

[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.

[Οκόθσλα]
Οξίδεη ηε δηθεγόξν θα Μαξία – Ραιινύ Υαηδεθνκλελνύ λα γλσκνδνηήζεη, αθνύ πξνβεί ζε έιεγρν ησλ θαθέισλ ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο ΚΑΜΙΣΟΤ Γ. ΑΡΣΔΜΗ - Γ. Κ. ΜΗΘΤΜΝΑ - ηνπ Γ. Λέζβνπ πνπ ηεξείηαη ζην Σκήκα
Γηαρείξηζεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε ηε λνκηθή θύζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, ηνλ ηξόπν
ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζήο ηνπ, θαζώο θαη λα πξνβεί ζε έιεγρν βαξώλ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο.

Μπηηιήλε 12 Οθησβξίνπ 2016
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ΚΧΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ
1.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, Πρόεδρος
2.- Αμποσλός Ιωάννης, ηακηικό μέλος
3.- Αρμενάκας Εμμανοσήλ, ηακηικό μέλος
4.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος
5.- Καραζάββας Νικόλαος, ηακηικό μέλος
6.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος
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