ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ
Α/
Α

1

2

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 51/20-12-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος
Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν.
ΘΔΜΑ ΑΡΗΘ
ΘΔΜΑ
ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ
Μ.
ΑΠΟ
Φ.
Προ 1

Προ 2

1045

1046

Έγθξηζε Πξαθηηθνύ
απνζθξάγηζεο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ,
αμηνιόγεζεο θαη
γλσκνδόηεζεο ηνπ
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα
πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ
Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.
απηνύ θαη ιηπαληηθώλ
Γήκνπ Λέζβνπ».

Έγθξηζε Α΄ πξαθηηθνύ
αμηνιόγεζεο ηερληθώλ
πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ην από 16-12-2016 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, αμηνιόγεζεο θαη γλσκνδόηεζεο ηνπ αλνηθηνύ
δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ
Γήκνπ Λέζβνπ» ην νπνίν ζπλέηαμε ε αξκόδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ – αμηνιόγεζεο.
Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, θαηά νκάδα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηνπο παξαθάησ δηαγσληδόκελνπο - πξνζσξηλνύο
αλαδόρνπο, δηόηη πξνζέθεξαλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, σο εμήο:
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΩΡΙΝΟ
(ΔΤΡΩ)
ΦΟΡΔΑ ΤΜΒΑΗ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟ
ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ
Α
ΒΟΤΝΑΣΟ
831.600,01
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ
Τγξά Καύζηκα
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
Β
Τγξά Καύζηκα
Γ
Τγξά Καύζηκα

ΒΟΤΝΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΒΟΤΝΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

103.356,00

Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο &
Αιιειεγγύεο Γήκνπ Λέζβνπ

101.059,19

Ν.Π.Γ.Γ. ρνιηθή Δπηηξνπή
Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Λέζβνπ

Γ
Τγξά Καύζηκα

ΒΟΤΝΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

110.246,40

Ν.Π.Γ.Γ. ρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Λέζβνπ

Δ
Τγξά Καύζηκα
Σ
Ληπαληηθά

ΒΟΤΝΑΣΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΗΜΠΔΞ
Α.Β.Δ.Δ.Δ.

22.361,64

Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ &
Σνπξηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ

26.581,23

ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ην Α΄ Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
εηδώλ ζίηηζεο α) καζεηώλ κνπζηθνύ ζρνιείνπ Λέζβνπ, β) απόξσλ δεκνηώλ ηνπ Γήκνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο»
1

3

Προ 3

1047

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδώλ
ζίηηζεο α) καζεηώλ
κνπζηθνύ ζρνιείνπ
Λέζβνπ, β) απόξσλ
δεκνηώλ ηνπ Γήκνπ ΝΠΓΓ
Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο».

πξνππ/κνύ δαπάλεο 220.271,13 επξώ, όπσο απηό ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκώλ αλάδεημεο ρνξεγεηώλ –
πξνκεζεπηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Β) Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηε ζπκκεηνρή κόλν ηεο εηαηξείαο ΣΕΑΝΔΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.,
θαζώο ε πξνζθνξά ηεο πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο κε βάζε ηελ αξηζκ. 25/2016 ζρεηηθή κειέηε θαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.
64547/2016 δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ.

Οξζή επαλάιεςε ηεο
αξηζκ. 851/2016 απόθαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα θαηάξηηζε
ησλ όξσλ δηελέξγεηαο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο
γηα ηελ εθκίζζσζε
ειαηνθηεκάησλ
ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ
Μαξίαο Παπνπηζάλε ηεο
Γ. Κ. Παιαηνρσξίνπ - ηεο
Γ. Δ. Πισκαξίνπ ηνπ Γ.
Λέζβνπ.

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο αξηζκ. 851/2016 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο πξνο ηνλ πίλαθα ησλ
αθηλήησλ, ηα νπνία νκαδνπνηνύληαη, κε εηήζην πνζό κίζζσζεο θαη εγγύεζεο αλά νκάδα, όπσο ν παξαθάησ πίλαθαο:
Α/Α

ΑΚΗΝΖΣΟ

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ

ΔΛΑΗΟΓΔΝΓΡΑ

(ζηξέκκαηα)

1

2

3

4

5

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ

ΣΗΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ

(€/νκάδα/έηνο/9έηε

(€/νκάδα/έηνο)

κίζζσζεο)

400,00

40,00

ΟΤΘΖΡΔΛΖ

2

80

ΚΟΤΣΜΖ

6

225

9 έηε *40,00€=

ΚΑΝΖ

3

107

360,00€

ΠΛΑΣΑΝΗ

5

150

ΒΑΗ ΛΑΓΚΑΓΖ

5

150

9 έηε*20,00€=

ΚΑΛΟΤΗΓΖ

1,1

28

180,00€

ΚΑΣΑΝΗΑ

10

200

ΑΡΑΠΖ

3

40

9 έηε*15,00€=

ΓΑΡΝΑΒΑ

4

50

135,00€

ΑΗΓΟΝΗΑΣΗΑ

8

325

ΣΑΤΡΗ

1,5

90

9 έηε*35,00€=

ΤΚΗΑ

1,7

114

315,00€

15

340

ΣΔΡΜΗΥΗ
ΜΑΡΜΑΡΟ

Ή

200,00

150,00

350,00

200,00

20,00

15,00

35,00

20,00
9 έηε*20,00€=

2

180,00€
6

7

8

9

10

ΒΟΤΝΑΡΟ

8

190

ΜΟΝΟΓΔΝΣΡΗ

2

27

9 έηε*90,00€=

ΚΤΛΗΣΡΗ

16

309

810,00€

ΔΓΟΤΝΣΑ

9

236

ΓΑΡΝΑΒΑ ΣΗΛΑ

16

318

ΣΡΗΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

3

103

ΟΡΝΟΤ

3

107

ΒΡΩΜΗΑ

27

700

ΠΡΟ ΛΑΚΚΟ

2

63

9 έηε*100,00€=

ΓΑΡΝΑΒΑ

20

300

900,00€

ΛΑΓΚΑΓΑ

12

39

ΚΑΛΑΜΗ

2

5

ΑΗ ΓΗΑΝΝΖ

1

40

ΩΘΖΡΗΑ

10

265

ΜΑΟΤΡΔΛΗΑ

5

132

9 έηε*35,00€=

ΜΠΟΤΛΑΓΗΑ

1,1

104

315,00€

ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΜΠΟ

2,5

630

ΓΤΡΗΜΑΣΑ

2,5

65

9 έηε*80,00€=

ΥΟΡΣΑΡΟΤ

21

318

720,00€

ΚΡΑΟΦΩΛΗΑ

9

236

ΚΟΤΡΚΟΤΡΖ

13

335

ΒΗΓΛΗ

1

44

9 έηε*40,00€=

ΑΗ ΓΗΩΡΓΖ

2

63

360,00€

900,00

1.000,00

350,00

800,00

400,00

90,00

100,00

35,00

80,00

40,00

3

11

ΥΩΡΗΑΝΖ ΚΔΠΑΣΖ

3

82

250,00

25,00
9 έηε*25,00€=
225,00€

12

ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟ

1,5

100,00

10,00
9 έηε*10,00€=
90,00€

Β) Ζ κίζζσζε ζα είλαη ελλέα έηε ( ειαηνθνκηθή πεξίνδν από 2016-2017 έσο 2025-2026).
Γ) Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, (σο είραλ ζηελ απόθαζε 851/2016 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)
θαζώο θαη ηεο ηηκήο εθθίλεζεο, αλά νκάδα, γηα ηελ εθκίζζσζε ειαηνθηεκάησλ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ Μαξίαο
Παπνπηζάλε ηεο Γ. Κ. Παιαηνρσξίνπ - ηεο Γ. Δ. Πισκαξίνπ ηνπ Γ. Λέζβνπ , όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ:.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ησλ κηζζίσλ ειαηνθηεκάησλ επζπλόκελνο δηα πάζα γελόκελε δεκηά θαη
λα παξαδώζεη εηνύηα όπσο ηα παξέιαβε.
Σν κίζζσκα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη από ηνλ κηζζσηή ηελ 26 ε Φεβξνπαξίνπ θάζε κηζζσηηθνύ έηνπο.
Καζπζηέξεζε ηνπ κηζζίνπ θαζώο θαη θαθή ρξήζε ησλ κηζζίσλ ειαηνθηεκάησλ απνηεινύλ ιόγν ιύζεο ησλ κηζζώζεσλ
θαη έμσζε ηνπ κηζζσηή από απηά. Σπρόλ δηθαζηηθά έμνδα θαη ακνηβή δηθεγόξνπ επηβαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
κηζζσηή.
Οη κηζζώζεηο ζα πξέπεη λα ππνγξαθνύλ θαη από ηνλ εγγπεηή, ηνλ ειαηνπξγηθό ζπλεηαηξηζκό Παιαηνρσξίνπ ή από ην
ειαηνπξγείν ηνπ Γεσξγίνπ Παπνπηζάλε.
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ( ε νπνία ζα επηζηξαθεί
ζηνλ κηζζσηή κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, αηόθσο , θαη εθόζνλ έρνπλ ηεξεζεί ηα αλαγξαθόκελα ζηνπο όξνπο ) θαη ζα
είλαη:
α). Γηα ην Γήκν Λέζβνπ ην 2/4 ηνπ πνζνύ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα.
β). Γηα ηε Φηιόπησρν Αδειθόηεηα Παιαηνρσξίνπ ην 1/4 ηνπ πνζνύ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα.
γ). Γηα ηνλ Ηεξό Ναό Δπαγγειηζηξίαο Παιαηνρσξίνπ ην 1/4 ηνπ πνζνύ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα.
Ζ κίζζσζε αξρίδεη από ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2016-2017 θαη ιήγεη κεηά από ελλέα ρξόληα , δειαδή 2025-2026.
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ρξήκαηα, ην νπνίν ζα είλαη:
α). Γηα ην Γήκν Λέζβνπ ην 2/4 ηνπ πνζνύ πνπ ζα πξνζθεξζεί θαη ζα θαηαηίζεηαη ζην ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο , όπνπ ζην παξαζηαηηθό θαηάζεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην όλνκα ηεο πεξηνρήο ηνπ
ειαηνθηήκαηνο θαη ην κηζζσηηθό έηνο.
β). Γηα ηε Φηιόπησρν Αδειθόηεηα Παιαηνρσξίνπ ην 1/4 ηνπ πνζνύ πνπ ζα πξνζθεξζεί θαη ζα θαηαηίζεηαη ζην
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο Φηινπηώρνπ, όπνπ ζην παξαζηαηηθό θαηάζεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην όλνκα ηεο
πεξηνρήο ηνπ ειαηνθηήκαηνο θαη ην κηζζσηηθό έηνο.

4

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

γ). Γηα ηνλ Ηεξό Ναό Δπαγγειηζηξίαο Παιαηνρσξίνπ ην 1/4 ηνπ πνζνύ πνπ ζα πξνζθεξζεί θαη ζα θαηαηίζεηαη ζην
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Ηεξνύ Νανύ, όπνπ ζην παξαζηαηηθό θαηάζεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην όλνκα ηεο
πεξηνρήο ηνπ ειαηνθηήκαηνο θαη ην κηζζσηηθό έηνο.
Γηα λα γίλεη θαλείο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή θαη λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή
εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο ή κεηξεηά ή Γξακκάηην ηνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ίζν κε ην 1/10 ηεο πξώηεο
πξνζθνξάο ππνινγηδόκελν γηα ην κίζζσκα ηνπ ελόο έηνπο επί ηα έηε κίζζσζεο ηα νπνία είλαη ελλέα (9).
Ο κηζζσηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή απαιιαγή από ηελ
πιεξσκή ησλ νθεηιώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία.
Απαγνξεύεηαη ε ζησπειή αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε νιόθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ ειαηνθηήκαηνο ζε ηξίην άηνκν.
Απαγνξεύεηαη ε βόζθεζε κέζα ζην θηήκα κεγάισλ δώσλ βννεηδώλ , αιόγσλ θ.ι.π. Δπηηξέπεηαη κόλν ε βόζθεζε
πξνβάησλ.
Δπηηξέπεηαη ζην κηζζσηή λα πξνβαίλεη ζηελ θαιιηέξγεηα ςπραλζώλ (βίθνο, θνπθηά θ.ι.π).
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξείην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε λα κε δηελεξγεί κεηαβνιέο θαη λα κεξηκλά γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ νξίσλ απηνύ.
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα επηκειείηαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κηζζίνπ (ιίπαλζε, άξνζε, εθζάκλσζε θαη θιάδεκα)
Μόιηο ιήμεη ν ρξόλνο ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ην κίζζην ρσξίο θακία αληίξξεζε.
Ζ εηζθνξά δαθνθηνλίαο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ηνπ ειαηνθάξπνπ ή ηνπ ιαδηνύ είλαη εηο βάξνο ηνπ κηζζσηνύ.
Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Σ., ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λέζβνπ θαη από
ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ (γξαθείν Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ) θαη ζε πεξίπησζε πνπ αξγήζεη ε έγθξηζε ή ζα
αθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ή δελ ζα γίλεη ε εκπξόζεζκε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνύ ζην κίζζην, ν
ελνηθηαζηήο γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ή θαη γηα νπνηνλδήπνηε άιινλ ιόγν δε απνθηά δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε
από ηελ Κνηλόηεηα. Ο Σειεπηαίνο πιεηνδόηεο κέρξη λα εγθξηζνύλ ηα πξαθηηθά ηεο Γεκνπξαζίαο είλαη δεζκεπκέλνο θαη
δελ δηθαηνύηαη λα αλαθαιέζεη.
Ζ Γεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη όηαλ δελ παξνπζηαζζεί θαλέλαο πιεηνδόηεο ή όηαλ θξηζεί ην απνηέιεζκα ηεο
Γεκνπξαζίαο αζύκθνξν θαη επίζεο όηαλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ παξνπζηαζζεί λα ππνγξάθεη ην ζπκθσλεηηθό.
ε πεξίπησζε πώιεζεο ή αμηνιόγεζεο ηνπ ειαηνθηήκαηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ν ελνηθηαζηήο ζπκθσλεί ξεηά θαη
αλεπηθύιαθηα όηη ζα παξαηηείηαη ηεο κηζζώζεσο 6 κήλεο κεηά ηελ εηδνπνίεζε θαη ζα ιακβάλεη σο απνδεκίσζε ηε
κίζζσζε ελόο έηνπο-αλ ηνύην ζπκβεί ηελ πξώηε ηεηξαεηία- κεηά ηελ ηεηξαεηία δε ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε εθηόο εάλ
θαηά ηνλ ρξόλν ηεο εηδνπνίεζεο ππάξρεη θαξπόο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπιιεγεί εληόο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 6
κελώλ νπόηε ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε αλάινγε ηεο αμίαο ηνπ ειαηνθάξπνπ.
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ θαη ε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ ελνηθίνπ επηθέξεη ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ δηαθήξπμε, ζα ππνζηεί ηηο θπξώζεηο
ηόζν ν ίδηνο όζν θαη ν εγγπεηήο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη από ηε ζύκβαζε θαη ηελ ππέξ Γ.Γ. Δπηηξνπή Κιεξνδνηήκαηνο
θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο ηνπ από ην αληίηηκν ησλ θηιώλ ηνπ ιαδηνύ.
Γηα λα γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά πξέπεη απηή λα ππεξβαίλεη ηνλ ειάρηζην όξν ή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο, ην
εθάζηνηε απνηέιεζκα απηήο θαηά πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 2%.
Δάλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκνύ άιινπ νθείιεη λα δειώζεη ηνύην θαηά ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη λα
παξνπζηάζεη λόκηκν πιεξεμνύζην, αιιηώο ζεσξείηαη ν ίδηνο αγνξαζηήο.
Κάζε εγθαηάζηαζε πνπ ζα θάλεη ν ελνηθηαζηήο κέζα ζην θηήκα, ζα παξακείλεη κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ζην αθίλεην.
Σα έμνδα γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θαη γηα ηπρόλ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ζα βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν
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πιεηνδόηε.
26. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο γηα ηελ κίζζσζε ησλ ειαηνθηεκάησλ πξνϋπνζέηεη:
α). όηη ν ελδηαθεξόκελνο επηζθέθηεθε ην ππό εθκίζζσζε ειαηόθηεκα θαη έρεη πιήξε γλώζε ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ
νπνία απηό επξίζθεηαη θαη
β). όηη ν ελδηαθεξόκελνο έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα.
27. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θιεηζηό θάθειν κε έγγξαθε πξνζθνξά, ( ε νπνία ζα ζεκεηώλεηαη ζε πίλαθα
ππνβνιήο πξνζθνξώλ αξζξ. 24 ηνπ Ν. 4182/2013 ) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ( αίηεζε
, εκεξνκελία, νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν, Α.Φ.Μ., Α.Γ.Σ. ή Γηαβαηήξην, ππνβιεζέληα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά ην πξνζθεξόκελν κίζζσκα , εγγπεηηθή ). Οη
έγγξαθεο , θιεηζηέο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ( κε βεβαίσζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ) ή ζα απνζηέιινληαη
ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε απνζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξέο ( πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεύεηαη ε εκπξόζεζκε εκεξνκελία
απνζηνιήο ) ζηε δηεύζπλζε : Σνπηθή Κνηλόηεηα Παιαηνρσξίνπ – Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πισκαξίνπ – Γήκνπ Λέζβνπ –
Σ.Κ. 81200, θαζεκεξηλά θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλόηεηαο θαη επί 20εκέξνπ από ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ( www.gspp.gr ) .
28. Οη θιεηζηέο πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ, κεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ (20) είθνζη εκεξώλ , ζε αλνηρηή
ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο δηαρείξηζεο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, ζηελ νπνία ζα θιεζνύλ λα παξεπξεζνύλ όινη νη
ελδηαθεξόκελνη, θαιώληαο ηνπο πξνζθέξνληεο ην ίδην ηίκεκα ζε θνηλή αθξόαζε , δεηώληαο ηνπο λα πξνζθέξνπλ
κεγαιύηεξν ηίκεκα. Οη λέεο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ππνβνιήο πξνζθνξώλ πξέπεη λα
πξνζππνγξάθνληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζα ιεθζεί από ηα Γ.. ηνλ ζπληδηνθηεηώλ νη νπνίεο θαηόπηλ εηζεγήζεσο ζα επηθπξσζνύλ από ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ζα απνζηαινύλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ γηα λα αλαξηεζνύλ
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη εάλ δελ ππάξρνπλ
αληηξξήζεηο κεηά από 15 εκέξεο ζα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ . Ο πιεηνδόηεο κηζζσηήο ν
νπνίνο ζα αλαδεηρζεί νθείιεη λα πξνζέξζεη γηα ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πνπ ζα ζπληαρζεί καδί κε ηνλ
εγγπεηή. Δάλ ν κηζζσηήο δελ πξνζέιζεη ή αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην κηζζσηήξην , ηόηε ζα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ
ρξεκαηηθή πνηλή ίζε κε ηξία (3) κεληαία κηζζώκαηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνηλή ε νπνία ζα βεβαησζεί θαη εηζπξαρζεί
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ελ ζπλερεία δε, ζα δύλαηαη λα θιεζεί ν δεύηεξνο θαηά
ζεηξά πιεηνδόηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ εθαξκνδόκελσλ αλαιόγσο θαη ησλ ηξηώλ πξώησλ εδαθίσλ ηεο
παξαγ. 9, ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ Ν.4182/2013.
29. Σν κηζζσηή βαξύλνπλ εμ’ νινθιήξνπ νη θξαηήζεηο ραξηνζήκνπ 3,0% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. 20% επί ηνπ
ραξηνζήκνπ.
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Προ 4

1048

100ε Σξνπνπνίεζε
Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκόθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 100 ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016 σο εμήο
:
Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΜΔΗΩΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ
00.6031 Σαθηηθέο απνδνρέο πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα πνζνύ 110.000,00 επξώ
00.6056.0001 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΔΑΓΤ πνζνύ 490.000,00 επξώ
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00.6516.0007 Υξενιύζηα δαλείνπ ηξάπεδαο alpha bank(πξώελ εκπνξηθή ηξάπεδα πνζνύ 1.750.000) πνζνύ 100.000,00 επξώ
00.6822.0001Δηζθνξέο πξόζηηκα πξνζαπμήζεηο ππέξ ΗΚΑ πνζνύ 150.000,00 επξώ
10.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα πνζνύ 90.000,00 επξώ
15.6021Σαθηηθέο απνδνρέο πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα πνζνύ 50.000,00 επξώ
30.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα πνζνύ 40.000,00 επξώ
30.6021 Σαθηηθέο απνδνρέο πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα πνζνύ 150.000,00 επξώ
Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 1.180.000,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ
Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ
00.6492.0000 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ πνζνύ 1.180.000,00 επξώ.
5

Προ 5

1049

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

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 100.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.6211 γηα «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό
νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».
ρεη. ε αξηζκ. 1062/2016 ΑΑΤ.
2.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 150.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6211 γηα «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό
νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».
ρεη. ε αξηζκ. 1063/2016 ΑΑΤ.
3.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 3.480,86 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.6211 γηα «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό
νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο».
ρεη. ε αξηζκ. 1064/2016 ΑΑΤ.
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Προ 6

1050

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

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6274.0002 γηα «Γαπάλεο θαζαξηζκνύ ραιηώλ, κνθεηώλ,
πθαζκάησλ, θνπξηηλώλ θιπ».
ρεη. ε αξηζκ. 1057/2016 ΑΑΤ.
2.- Δγθξίλεη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 3.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.7133.0005 γηα «Πξνκήζεηα κνθεηώλ, ραιηώλ, πιαζηηθώλ
δαπέδσλ θιπ».
ρεη. ε αξηζκ. 1058/2016 ΑΑΤ.
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Προ 7

1051

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: ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗΟΤ, ΑΜΠΔΛΗΚΟΤ.
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1052

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

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 596.700,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.7333.0067 γηα ηηο «Δξγαζίεο
αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα ηεο 28 εο – 29εο Ννεκβξίνπ 2016 ζην Γήκν
Λέζβνπ (ΓΔ Πισκαξίνπ, ΓΔ Δξεζνύ, ΓΔ Λ. Θεξκήο, ΓΔ Δπξγέηνπια, ΓΔ Πνιηρλίηνπ, ΓΔ Γέξαο, ΓΔ Αγίαο Παξαζθεπήο, ΓΔ
Μπηηιήλεο, ΓΔ Μήζπκλαο, ΓΔ Πέηξαο, ΓΔ Αγηάζνπ, ΓΔ Μαληακάδνπ, ΓΔ Καιινλήο) ΑΣΑ».
ρεη: Ζ αξηζκ. 1056/2016 Α.Α.Τ.

1053

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

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 90.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6731.0008 γηα ηελ «Έθηαθηε
επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ - ΑΣΑ».
ρεη: Ζ αξηζκ. 1052/2016 Α.Α.Τ.
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 60.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6731.0009 γηα ηελ «Έθηαθηε
επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ - ΑΣΑ».
ρεη: Ζ αξηζκ. 1053/2016 Α.Α.Τ.
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1054

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

[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ &
ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ. Ζ εμόθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά από έγθξηζε από ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ πξώηα πξνζθνκηζζνύλ ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ.
ρεη: Ζ αξηζκ. 1054/2016 Α.Α.Τ.
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 3.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6463 κε ηίηιν «Έμνδα ινηπώλ
δεκνζηεύζεσλ» γηα ηελ πιεξσκή δεκνζηεύζεσλ ζε εθεκεξίδεο Ζ εμόθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά από έγθξηζε από ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, αθνύ πξώηα πξνζθνκηζζνύλ ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ.
ρεη: Ζ αξηζκ. 1055/2016 Α.Α.Τ.
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1055

Έγθξηζε πκςεθηζηηθώλ
Απνθάζεσλ Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο.

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηηο θάησζη ζπκςεθηζηηθέο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 :
Α
Κ.Α
Πνζό ζε
Α.Α.Τ
Σίηινο
/ πξνϋπνινγηζκν EURO
Α ύ
1

35.7326.0004

300.000,00

ΤΜΑΑΤ44

2

35.7326.0005

200.000,00

ΤΜΑΑΤ45

πκςεθηζηηθή ζύκθσλα κε ηελ 844/2016 ΑΓ γηα
αλαβάζκηζε, ζπληήξεζε, ειεθηξνθσηηζκό πάξθνπ Αγίαο
Δηξήλεο.
πκςεθηζηηθή ζύκθσλα κε ηελ 844/2016 ΑΓ γηα
αλαβάζκηζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ θαη
8

γεπέδνπ 5*5 πεξηνρήο πλνηθηζκνύ
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Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε
δηαθόξσλ δαπαλώλ ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ.

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.855,58€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη
ζπκβνιαηνγξάθσλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθεγόξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ, ήηνη:
Α/Α
1.

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ

130/2016

ρεη: Ζ αξηζκ.799/2016 Α.Α.Τ.

ΠΟΟ

(€)

256,23

256,23

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ

127/2016

174,33

3.

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ

128/2016

304,20

11.

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ

129/2016

174,33

12.

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ

131/2016

304,20

13.

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ

132/2016

196,56

14.

ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ

133/2016

338,13

15.

ΦΩΣΗΟ ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ

26/2016

160,00

16.

ΚΑΝΑΡΗΓΖ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ

12/2016

184,76

17.

ΑΝΘΗΠΠΖ ΣΟΡΒΑ

463/2016

304,20

18.

ΜΑΡΗΑ-ΡΑΛΛΟΤ ΥΑΣΕΖΚΟΜΝΖΝΟΤ

71/2016

219,00

19.

ΜΑΡΗΑ ΚΟΜΝΖΝΑΚΑ

35/2016

268,00

20.

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ

131/2016

238,68

21.

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΖΝΑΗΟΤ

125/2016

336,96

22.

ΝΗΚΟ ΒΑΛΗΟ

44/2016

192,00

23.

ΝΗΚΟ ΒΑΛΗΟ

43/2016

204,00

2.

ρεη: Ζ αξηζκ.343/2016 Α.Α.Τ.

3599,35

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

3855,58

Β) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ 402,86 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6224.0001 κε ηίηιν «Γηάθνξεο
ηαρπκεηαθνξέο», γηα ηελ πιεξσκή ηαρπκεηαθνξώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη:
Α/Α

ΔΠΩΝΤΜΗΑ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΠΟΟ

(€)

9

1.

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ.

ρεη: Ζ αξηζκ.347/2016 Α.Α.Τ.

561070/2016
ΤΝΟΛΟ

402,86
402,86

Γ) Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ 257,95 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6116 κε ηίηιν «Ακνηβέο δηθαζηηθώλ
επηκειεηώλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ήηνη:
Α/Α

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

1.

ΔΤΘΤΜΗΟ ΠΡΔΚΔΣΔ

768/2016

43,40

2.

ΔΤΘΤΜΗΟ ΠΡΔΚΔΣΔ

769/2016

43,40

3.

ΔΤΘΤΜΗΟ ΠΡΔΚΔΣΔ

770/2016

43,40

4.

ΔΤΘΤΜΗΟ ΠΡΔΚΔΣΔ

767/2016

43,40

5.

ΔΤΘΤΜΗΟ ΠΡΔΚΔΣΔ

766/2016

43,40

6.

ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΔΓΓΛΔΕΟ

299/2016

40,95

ρεη: Ζ αξηζκ.344/2016 A.A.Y.
ο

13

4

14

5

15

ο

ο

6

1057

1058

1059

Απόδνζε ινγαξηαζκνύ από
δεκνηηθό ππάιιειν γηα
πιεξσκή εμόδσλ
κεηεγγξαθήο ηνπ
ζπκβνιαίνπ αγνξάο ηνπ
αξρνληηθνύ «Καηζάλε»
ζην Κηεκαηνινγηθό
Γξαθείν Μπηηιήλεο.
Έγθξηζε Α΄ πξαθηηθνύ
αμηνιόγεζεο ηερληθώλ
πξνζθνξώλ ηνπ
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδώλ
θαζαξηόηεηαο &
εππξεπηζκνύ ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ θαη ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο &
Αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ έηνπο 2016».
Έγθξηζε ηνπ 1νπ
πξαθηηθνύ δηαγσληζκνύ

ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

(€)

257,95

[Οκόθσλα]
Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο Όιγαο Παλζειελά, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ, γηα πιεξσκή εμόδσλ κεηεγγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ηνπ αξρνληηθνύ «Καηζάλε» ζην
Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν Μπηηιήλεο πνζνύ 164,91 €, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 1042/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

[Οκόθσλα]
Α) Δγθξίλεη ην Α΄ Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδώλ
θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ» πξνππ/κνύ δαπάλεο 59.098,51 επξώ, όπσο απηό ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκώλ αλάδεημεο
ρνξεγεηώλ – πξνκεζεπηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Β) Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηε ζπκκεηνρή 5 εηαηξεηώλ, ήηνη ησλ «ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», «.
ΚΑΡΑΝΣΩΝΖ &ΗΑ Ο.Δ», «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ Η.Κ.Δ (CLEAN BY
DAILY FRESH)», «Γηνύθα Α.Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΩΝ & ΤΛΗΚΩΝ ΤΚΔΤΑΗΑ» θαη «Η. ΗΟΡΓΑΝΟΤ &ΗΑ
Ο.Δ», θαζώο νη πξνζθνξέο ηνπο πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 66450/24-11-2016 δηαθήξπμε ηνπ
δηαγσληζκνύ.
[Οκόθσλα]
1.- Δγθξίλεη ην από 14-12-2016 1ν Πξαθηηθό Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκόο δεκνηηθνύ πάξθνπ Αγ. Βαζηιείνπ
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θαη αλάδεημε πξώηνπ
πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηνπ
έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκόο
δεκνηηθνύ πάξθνπ Αγ.
Βαζηιείνπ Μόξηαο».

Μόξηαο» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο εξγαζηώλ 32.480,00 € κε ΦΠΑ.
2.- Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε σο πξώηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο «ΔΡΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΛΔΒΟΤ ΟΔ»
πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο (55%) από ηνπο δηαγσληδόκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο έγηλε δεθηή ζην
δηαγσληζκό.

1060

Απνδνρή δσξεάο ζηνλ
Γήκν Λέζβνπ πηλάθσλ
δσγξαθηθήο, παηδηθώλ
βηβιίσλ θαη παηρληδηώλ
από ην δεύγνο Γεκεηξίνπ
θαη Μάγδαο Αλαγλσζηή.

[Οκόθσλα]
Απνδέρεηαη ηε δσξεά ζην Γήκν Λέζβνπ ηνπ δεύγνπο Γεκεηξίνπ θαη Μάγδαο Αλαγλσζηή κε θαηαγσγή από ηελ Αγία Παξαζθεπή
200 πεξίπνπ πηλάθσλ ζεκαληηθώλ Διιήλσλ θαιιηηερλώλ, αιιά θαη παηδηθώλ βηβιίσλ θαη παηρληδηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 38/2016 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίαο Παξαζθεπήο, κε ηελ
επηζήκαλζε όηη νη εξγαζίεο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ έθζεζεο ησλ πηλάθσλ από ην Γήκν Λέζβνπ ζα νινθιεξσζνύλ
ζηαδηαθά, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα αλαδεηεζνύλ ιύζεηο γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο.

1061

Δμέηαζε αηηήκαηνο Νείινπ
Γ. Πηηζηλνύ, Ησάλλε Κ.
Γειενγιάλε θαη ηπιηαλνύ
Γ. Βαβαιηάξνπ,
ζπκπξαηηόλησλ
κειεηεηώλ, γηα
εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό
κε ην Γήκν Λέζβνπ.

[Οκόθσλα]
Α) Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ππέξ ηεο απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο ησλ Νείινπ Γ. Πηηζηλνύ, Ησάλλε Κ. Γειενγιάλε
θαη ηπιηαλνύ Γ. Βαβαιηάξνπ, ζπκπξαηηόλησλ κειεηεηώλ εθπνλεζάλησλ ηε κειέηε κε ηίηιν «ΑΝΑΠΑΛΑΗΩΖ
ΑΠΩΝΟΠΟΗΔΗΟΤ ΠΔΡΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ Δ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ
ΠΑΡΑΚΣΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΔΡΑ» γηα εμώδηθν ζπκβηβαζκό κε ην Γήκν Λέζβνπ ζε ζρέζε κε
απαηηήζεηο ηνπο ελαληίνλ ηνπ, γηα ηηο νπνίεο άζθεζαλ ηελ από 27-12-2015 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 477/ΣΜ/29-122015 αγσγή ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο, δεδνκέλνπ όηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ θαζώο
παξαηηνύληαη ηνπ θνλδπιίνπ ησλ ηόθσλ ππεξεκεξίαο θαη ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ, θαη ππό ηνλ όξν όηη ζα θαηαβιεζεί :
1) ζηνλ Νείιν Πηηζηλό ηνπ Γεσξγίνπ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 21.122,57 επξώ, ήηνη σο ακνηβή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνύληνο Φ.Π.Α, σο απηόο ζα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν πνπ ζα εθδνζεί ην ζρεηηθό ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ,
2) ζηνλ Ησάλλε Γειενγιάλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 20.049,94 επξώ, ήηνη σο ακνηβή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνύληνο Φ.Π.Α, σο απηόο ζα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν πνπ ζα εθδνζεί ην ζρεηηθό ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ θαη
3) ζηνλ ηπιηαλό Βαβαιηάξν ηνπ Γεσξγίνπ, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 6.375,26 επξώ, ήηνη σο ακνηβή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. σο απηόο ζα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν πνπ ζα εθδνζεί ην ζρεηηθό ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ.
Β) ε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ εηζήγεζε γίλεη απνδεθηή από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δίλεη εληνιή
θαη εηδηθή πιεξεμνπζηόηεηα ζηε δηθεγόξν θα Αλζίππε Σζνξβά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ ζπκβηβαζκνύ,
ζύκθσλα κε ηνπο σο άλσ όξνπο, κεηά ηελ πξνβιεπόκελε επηθύξσζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ.

1062

Απνδνρή γλσκνδόηεζεο
δηθεγόξνπ γηα κε άζθεζε
πξνζθπγήο θαηά ηεο ππ’
αξηζκ. 101/2016 απόθαζεο
ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε
Μπηηιήλεο.

[Οκόθσλα]
Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 69478/8-12-2016 γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Μαξίαο Βνπιέιιε γηα κε άζθεζε πξνζθπγήο
θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 101/2016 απόθαζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Μπηηιήλεο.
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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.

Μπηηιήλε 22 Γεθεκβξίνπ 2016
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
1.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, Πρόεδρος
2.- Αμποσλός Ιωάννης, ηακηικό μέλος
3.- Αρμενάκας Εμμανοσήλ, ηακηικό μέλος
4.- Καραζάββας Νικόλαος, ηακηικό μέλος
5.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος
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