ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
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Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 23/25-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
Μ.
ΑΠΟΦ
.
Προ 1αβ

Προ 2
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Εξέταση αιτημάτων για
έκδοση Αποφάσεων
Ανάληψης Υποχρέωσης σε
βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017, που
αφορούν σε : α)
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ» και β)
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ»
Εξέταση αιτήματος για
έκδοση Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α.
του Προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους

[Ομόφωνα]
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου ως διατάκτης του ΠΔ 80/2016 υποβάλει στον Προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου τεκμηριωμένο αίτημα, για την έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017, ως κάτωθι :
1.- Ποσού: 3.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ
ΚΑ: 10.6277.0012 / 2017 : «Συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης Δήμου
Λέσβου».
2.- Ποσού: 3.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ
ΚΑ: 10.6277.0013 / 2017 : «Συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό κατάστημα Πλωμαρίου Δήμου
Λέσβου».

[Ομόφωνα]
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου:
1.- Ανακαλεί την αριθμ. 289/2017 Απόφασή της.
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2017 (Αμοιβή εκκαθαριστή
για την εκκαθάριση της
ΑΜΚΕ πρώην Δήμου
Μανταμάδου».
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ».
Έγκριση μετακίνησης
υπαλλήλου, για
επιμορφωτικούς λόγους.

Έγκριση του Πρακτικού
Αποσφράγισης Φακέλου
Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης και
κατακύρωση της προμήθειας
μέσω συνοπτικού
διαγωνισμού, για την
προμήθεια με τίτλο :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ

2.- Ως διατάκτης του ΠΔ 80/2016 υποβάλει στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου τεκμηριωμένο
αίτημα, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.800,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
00.6117.0027/2017 του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017, για την αμοιβή εκκαθαριστή της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας πρώην Δήμου Μανταμάδου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους της διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση λειτουργίας έργων
υδρομάστευσης και άρση επικινδυνότητας παρακείμενων ιδιοκτησιών αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 50.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως,
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Β) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) με βάση τους όρους
του σχεδίου της διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με την παρ. 2 α
του άρθρου 95 του Ν.4412/16.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στην υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Μακρή
Δέσποινα, με αποδοχές, για επιμορφωτικούς λόγους προκειμένου να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με
θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/ΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 50001 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕA», το οποίο θα διεξαχθεί από 08/05/2017 μέχρι 12/05/2017
στην ΑΘΗΝΑ.
2.- Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης με αεροπλάνο και ημερήσιας αποζημίωσης της παραπάνω
υπαλλήλου Μακρή Δέσποινας, ως εξής:
Μετάβαση: 05/05/2017 (Η μετάβαση γίνεται νωρίτερα για προσωπικούς λόγους)
Επιστροφή: 13/05/2017
Ημέρες εκτός έδρας: 5.
3.- Η Απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές ενέργειες.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 20-4-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2017», όπως συντάχθηκε από
την Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την ανωτέρω προμήθεια στην εταιρία «Σαλάνης Βασίλειος & ΣΙΑ Ο.Ε.», για τις
ομάδες :
 Ομάδα Α : «Είδη Παντοπωλείου», προϋπολογισμού 10.037,89 € πλέον ΦΠΑ,
 Ομάδα Γ : «Νωπά είδη κρεοπωλείου», προϋπολογισμού 9.972,09 € πλέον ΦΠΑ,
σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, καθώς είναι πλήρη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16
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ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΒΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2017».
Εξέταση αιτήματος για
έκδοση Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α.
του Προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους
2017 που αφορά στην
εκτέλεση του συνεχιζόμενου
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΑΛΙΟ
ΚΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΣΤΗΝ
Δ.Κ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 200.000,00 €
με ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ
30.6662.0006 για την
διενέργεια με ηλεκτρονικό
ανοιχτό διαγωνισμό της
προμήθειας σκυροδέματος για
τις ανάγκες της Δ.Ε.
Μυτιλήνης του Δήμου
Λέσβου.
Έγκριση δαπανών που
πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017.
Έγκριση δαπανών που
πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017.

της διακήρυξης.

[Ομόφωνα]
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου ως διατάκτης του ΠΔ 80/2016 υποβάλει στον Προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου τεκμηριωμένο αίτημα, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017, ως κάτωθι :
1.- Ποσού: 24.354,37 ευρώ με ΦΠΑ 17%
ΚΑ: 30.7331.0017/2017 : για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου «Ανακατασκευή στέγης δημοτικού ακινήτου
(παλιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ. Μανταμάδου», που έχει ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 73591/29-12-2016
σύμβαση κατασκευής έργου.
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ.

[Ομόφωνα]
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 ευρώ) σε
βάρος του ΚΑ: 30.6662.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, οικονομικού έτους 2017.
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 6/2017 μελέτης, περί προμήθειας σκυροδέματος Δ.Ε. Μυτιλήνης.
3. Καθορίζει τους όρους της σχετικής διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανωτέρω
προμήθεια, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

[Ομόφωνα]
Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή έτους 2017 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες
υποβλήθηκαν από τους υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου
να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού: ΠΛΑΓΙΑΣ,
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΡΑΣΙΟΥ, ΤΡΥΓΟΝΑ, ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,
ΑΓΙΑΣΟΥ.
[Ομόφωνα]
Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή έτους 2017 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες
υποβλήθηκαν από τους υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου
να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού: ΣΙΓΡΙΟΥ,
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ.
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Έγκριση δαπανών που
πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017.
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Έγκριση δαπανών που
πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017.

12

1α-β-γο
δ-ε

366

Εξέταση αιτημάτων για
έκδοση Αποφάσεων
Ανάληψης Υποχρέωσης σε
βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017 που
αφορούν α) στην εξόφληση
του 5ου λογαριασμού του
έργου «Αναπαλαίωση
διατηρητέου Δημοτικού
κτιρίου ΣΥΚΑ στο
Σκαλοχώρι», β) στην
εξόφληση του 2ου
λογαριασμού του έργου
«Αποπεράτωση εργασιώνΕπισκευή χώρων παλαιού
ελαιοτριβείου Κάτω Τρίτους»,
γ) στην δημοπράτηση του
έργου «Κατεδάφιση και άρση
επικίνδυνων κτισμάτων Ν.Α.
Λέσβου», δ) στην
δημοπράτηση του έργου
«Κατεδάφιση και άρση
επικίνδυνων κτισμάτων Β.Δ.
Λέσβου», ε) στην εξόφληση
του 12ου λογαριασμού της
μελέτης «Μελέτη διαχείρισης
υγρών αστικών αποβλήτων

[Ομόφωνα]
Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή έτους 2017 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες
υποβλήθηκαν από τους υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου
να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού: ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ,
ΒΡΙΣΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ, ΛΑΦΙΩΝΑΣ.
[Ομόφωνα]
Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή έτους 2017 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες
υποβλήθηκαν από τους υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου
να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού: ΠΑΠΑΔΟΥ,
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ.
[Ομόφωνα]
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου ως διατάκτης του ΠΔ 80/2016 υποβάλει στον Προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου τεκμηριωμένο αίτημα, για την έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017, ως κάτωθι :
1.- Ποσού: 7.333,92 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7311.0003/2017, για την εξόφληση του 5 ου Λογαριασμού του έργου
«Αναπαλαίωση Διατηρητέου Δημοτικού κτιρίου ΣΥΚΑ στο Σκαλοχώρι», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15723/2903-2017 αίτημα του Τμ. Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση : ΘΗΣΕΑΣ.
2.- Ποσού: 2.717,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7311.0005/2017, για την εξόφληση του 2 ου Λογαριασμού του έργου
«Αποπεράτωση εργασιών- Επισκευή χώρων παλαιού ελαιοτριβείου Κάτω Τρίτους», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 18720/11-04-2017 αίτημα του Τμ. Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση : ΘΗΣΕΑΣ.
3.- Ποσού: 50.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7422.0002/2017, για την δημοπράτηση του έργου «Κατεδάφιση και
άρση επικίνδυνων κτισμάτων Ν.Α. Λέσβου», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19182/13-04-2017 αίτημα του Τμ.
Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ.
4.- Ποσού: 50.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7422.0001/2017, για την δημοπράτηση του έργου «Κατεδάφιση και
άρση επικίνδυνων κτισμάτων Β.Δ. Λέσβου», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19139/13-04-2017 αίτημα του Τμ.
Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ.

4

υδροδότησης και έργα
όμβριων υδάτων στη νότια
περιοχή του Δήμου
Μυτιλήνης».
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Εξέταση αιτήματος για
έκδοση Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α.
του Προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους
2017 που αφορά στην
προμήθεια αυτόνομων
φωτιστικών ηλιακών
σωμάτων σε ιστούς
παραδοσιακού τύπου.
Εξέταση αιτήματος για
έκδοση Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α.
του Προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους.
Εξέταση αιτημάτων για
έκδοση Αποφάσεων
Ανάληψης Υποχρέωσης σε
βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017 που
αφορούν α) στην εκτέλεση του
έργου «Αποκατάσταση
βατότητας Δημοτικών δρόμων
Δήμου Λέσβου πλην της
Δημοτικής Ενότητας
Μυτιλήνης, με ασφαλτικό», β)
στην διενέργεια διαγωνισμού
του έργου «Αποκατάσταση
βατότητας με ασφαλτικό των
δημοτικών δρόμων της

5.- Ποσού: 249.750,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25.7412.0001/2017, για την εξόφληση του 12 ου Λογαριασμού της
μελέτης «Μελέτη διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων υδροδότησης και έργα όμβριων υδάτων στη Νότια περιοχή
του Δήμου Μυτιλήνης», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19069/12-04-2017 αίτημα του Τμ. Αυτεπιστασίας της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση : ΘΗΣΕΑΣ 64.846,95 € και ΣΑΤΑ 184.903,05 €.
[Ομόφωνα]
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου ως διατάκτης του ΠΔ 80/2016 υποβάλει στον Προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου τεκμηριωμένο αίτημα, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017, ως κάτωθι :
1.- Ποσού: 25.000,00 € με το ΦΠΑ 17%
ΚΑ 20.7135.0009 «Προμήθεια αυτόνομων φωτιστικών ηλιακών σωμάτων σε ιστούς παραδοσιακού τύπου».
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ
[Ομόφωνα]
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου ως διατάκτης του ΠΔ 80/2016 υποβάλει στον Προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου τεκμηριωμένο αίτημα, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017, ως κάτωθι :
1.- Ποσού: 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΚΑ 30.7323.0005/2017 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης & αποκατάσταση δρόμου προς Χίδηρα».
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου ως διατάκτης του ΠΔ 80/2016 υποβάλει στον Προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου τεκμηριωμένο αίτημα, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017, ως κάτωθι :
1.- [Κατά Πλειοψηφία] Ποσού: 7.680,87 ευρώ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0006, για την εκτέλεση του έργου:
«Αποκατάσταση βατότητας Δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου πλην της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με
Ασφαλτικό», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18935/11-04-2017 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2.- [Ομόφωνα] Ποσού: 490.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0016, για την διενέργεια διαγωνισμού του
έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε
Μυτιλήνης (Δ.Ε. Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Γέρας, Λ. Θερμής, Μανταμάδου, Αγίας
Παρασκευής)», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19874/19-04-2017 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- [Ομόφωνα] Ποσού: 490.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0017, για την διενέργεια διαγωνισμού του
έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δ.Ε Μυτιλήνης», σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. πρωτ. 19870/19-04-2017 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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Ανατολικής Λέσβου, εκτός της
Δ.Ε Μυτιλήνης, γ) στην
διενέργεια διαγωνισμού του
έργου « Αποκατάσταση
βατότητας με ασφαλτικό των
δημοτικών δρόμων της Δ.Ε.
Μυτιλήνης», δ) στην
διενέργεια διαγωνισμού του
έργου «Επισκευή στέγης του
Δημοτικού Σχολείου
Πολιχνίτου» και ε) στην
διενέργεια διαγωνισμού του
έργου «Αποκατάσταση
βατότητας με ασφαλτικό των
δημοτικών δρόμων της
Δυτικής Λέσβου».
Εξέταση αιτήματος για
έκδοση Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α.
του Προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους
2017 που αφορά στην
«εργασία κλαδέματος υψηλών
δένδρων Δήμου Λέσβου
(συνεχιζόμενο)».
Έγκριση δαπανών και
διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017.

Έγκριση και νομιμοποίηση
διαφόρων δαπανών του Δήμου

4.- [Ομόφωνα] Ποσού: 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0021, για την διενέργεια διαγωνισμού του
έργου: «Επισκευή στέγης του Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19867/19-04-2017
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
5.- [Ομόφωνα] Ποσού: 490.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0015, για την διενέργεια διαγωνισμού του
έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δυτικής Λέσβου (Δ.Ε Καλλονής,
Ερεσού Αντίσσης, Πέτρας, Μήθυμνας)», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19862/19-04-2017 αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ.

[Ομόφωνα]
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου ως διατάκτης του ΠΔ 80/2016 υποβάλει στον Προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου τεκμηριωμένο αίτημα, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος Κ.Α. του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017, ως κάτωθι :
1.- Ποσού: 14.100,00 €
ΚΑ 35.6279.0006/2017 « Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Λέσβου (συνεχιζόμενο)», δηλαδή προβλέπεται
να γίνει κλάδεμα ή κοπή υψηλών επικίνδυνων δένδρων που φύονται σε δεν/χιες πεζοδρομίων, σχολεία, πλατείες,
πάρκα και άλλους χώρους του Δήμου Λέσβου».
Χρηματοδότηση : ΤΑΚΤΙΚΑ
[Ομόφωνα]
Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων των αντίστοιχων Κ.Α. του Προϋπολογισμού Εσόδων
– Εξόδων του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017 :
1. Ποσού: 10.000,00 ευρώ
ΚΑΕ: 30.6233.0001/2017 «Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων»
Χρηματοδότηση: τακτικά έσοδα
ΑΑΥ: 530/2017.
2. Ποσού: 10.000,00 ευρώ
ΚΑΕ: 35.6233.0001/2017 «Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων»
Χρηματοδότηση: τακτικά έσοδα
ΑΑΥ: 531/2017.
[Ομόφωνα]
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 7.845,17€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών
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Λέσβου.

και συμβολαιογράφων», για την πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, ήτοι:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΣΟ

1.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

468/2017

156,78

2.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

467/2017

156,78

3.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

470/2017

156,78

4.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

469/2017

156,78

5.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

472/2017

196,56

6.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

471/2017

339,96

7.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

473/2017

339,96

8.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

474/2017

280,80

9.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

475/2017

280,80

10.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

476/2017

256,23

11.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

490/2016

256,23

12.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

491/2016

174,33

13.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

492/2016

174,33

14.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

10/2017

1931,36

15.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

73/2017

288,00

16.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

72/2017

168,00

17.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

71/2017

32,00

18.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

70/2017

32,00

19.

ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΩΓΟΥ

63/2017

74,50

20.

ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΩΓΟΥ

64/2017

168,00

21.

ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΩΓΟΥ

65/2017

128,00

22.

ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΩΓΟΥ

66/2017

192,00

23.

ΜΑΡΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΥ

98/2017

128,00

24.

ΜΑΡΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΥ

94/2017

400,00

25.

ΜΑΡΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΥ

93/2017

288,00

26.

ΜΑΡΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΥ

95/2017

128,00

27.

ΜΑΡΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΥ

96/2017

219,00
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28.

ΜΑΡΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΥ

97/2017

219,00

29.

ΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΟΡΒΑ

502/2017

74,88

30.

ΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΟΡΒΑ

504/2017

99,45

31.

ΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΟΡΒΑ

500/2017

74,88

32.

ΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΟΡΒΑ

501/2017

99,45

33.

ΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΟΡΒΑ

505/2017

74,88

34.

ΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΟΡΒΑ

506/2017

99,45

ΣΥΝΟΛΟ
7845,17
Σχετ: Η αριθμ. 274/2017 Α.Α.Υ.
[Ομόφωνα]
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 27 η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, έτους
2017 ως εξής :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ :
1322.0022 Επιχ/ση από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για την Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας ποσού 300.000,00 ευρώ.
Το παραπάνω ποσό των 300.000,00 ευρώ διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στον παρακάτω ΚΑ :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ :
00.6737.0004 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της ΔΕΥΑΛ για την υλοποίηση της πράξης
Επισκευή τμημάτων των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου από το σημείο υδροληψίας στη θέση Ύδατα Ιππείου
Λέσβου στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Μυτιλήνης ποσού 300.000,00 ευρώ.
[Ομόφωνα]
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 22η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, έτους
2017 ως εξής :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ :
00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού
96.786,00 ευρώ.
Το παραπάνω ποσό των 96.786,00 ευρώ διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΟΔΑ :
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ :
30.7326.0019 Αποκατάσταση τριών πεζογεφυρών Νεοχωρίου (συνεχιζόμενο ) ποσού 6.786,00 ευρώ.
30.7333.0029 Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ΔΕ
Γέρας(συνεχιζόμενο) ποσού 20.000,00 ευρώ.
30.7333.0030 Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ΔΕ

8

21

3γ

22

4

23

5

ο

ο

ο

375

26η Τροποποίηση
Προϋπολογισμού Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2017.

376

Απόδοση λογαριασμού
δημοτικής υπαλλήλου από
αγορά γραμματοσήμων.

377

(α) Έγκριση μετακίνησης
ακτοπλοϊκώς μετ’ επιστροφής
του απορριμματοφόρου
αυτοκινήτου ανακύκλωσης
ΚΗΙ-6786 του Δήμου Λέσβου
στην Αθήνα, για
αποκατάσταση βλάβης, (β)
έγκριση μετακίνησης
ακτοπλοϊκώς μετ’ επιστροφής
του φορτηγού αυτοκινήτου
ΚΗΙ-6725 του Δήμου Λέσβου
στην Μάνδρα Αττικής, για

Ερεσού Αντίσσης (συνεχιζόμενο) ποσού 20.000,00 ευρώ.
30.7333.0031 Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ΔΕ
Μανταμάδου (συνεχιζόμενο) ποσού 10.000,00 ευρώ.
30.7333.0032 Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες
ΔΕ Πέτρας (συνεχιζόμενο) ποσού 20.000,00 ευρώ.
30.7333.0033 Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες ΔΕ
Πλωμαρίου (συνεχιζόμενο) ποσού 20.000,00 ευρώ.
[Ομόφωνα]
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 26η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, έτους
2017 ως εξής :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ :
00.6444.0000 Έξοδα αδελφοποιήσεων ποσού 40.000,00 ευρώ,
00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού
160.000,00 ευρώ.
Το ποσό των 200.000,00 ευρώ διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ :
00.6731.0001 Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης >για την επισκευή
–συντήρηση των Σχολικών Μονάδων της Λέσβου ποσού 120.000,00 ευρώ.
00.6731.0002 Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης >για την
επισκευή –συντήρηση των Σχολικών Μονάδων της Λέσβου ποσού 80.000,00 ευρώ».
[Ομόφωνα]
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μελαχρινής για αγορά γραμματοσήμων
αξίας 700,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 196/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και το υπ’
αριθμ. 09150301600001621/11-4-2017 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ.
[Ομόφωνα]
(Α) Ανακαλεί την αριθμ. 287/2017 απόφαση της Ο.Ε., λόγω μη υλοποίησης αυτής».
(Β) Εγκρίνει την μετακίνηση μετ’ επιστροφής του υπ’ αριθμό ΚΗΙ-6786 απορριμματοφόρου οχήματος της
ανακύκλωσης του Δήμου στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της MERCEDES BENZ στην Αθήνα, με οδηγό τον
υπάλληλο του Δήμου Λέσβου κ. Σπύρο Χρονόπουλο.
Συγκεκριμένα, η αναχώρηση του οχήματος από τη Μυτιλήνη, ακτοπλοϊκώς, θα γίνει την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και η
επιστροφή του προγραμματίζεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 από τον Πειραιά, επίσης
ακτοπλοϊκώς.
Η διεύθυνση του συνεργείου, όπου θα μεταβεί το όχημα προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες εργασίες
αποκατάστασης της βλάβης, είναι: Μεταμόρφωση Αττικής, 12.8 χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας, συνεργείο “ΧΑΤΚΑΡ
Χατζάκος” service Mercedes.
(Γ) Εγκρίνει την μετακίνηση, μετ’ επιστροφής, του υπ’ αριθμό ΚΗΙ-6725 φορτηγού οχήματος του Δήμου στο
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αποκατάσταση βλάβης, (γ)
έγκριση της ημερήσιας εκτός
έδρας αποζημίωσης για τον
υπάλληλο - οδηγό του Δήμου
Λέσβου, (δ) έγκριση των
εξόδων μετακίνησης των δύο
δημοτικών οχημάτων και του
οδηγού αυτών και (ε)
ανάκληση της 287/2017
απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
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378

Έγκριση κατάρτισης
μητρώου Εργοληπτικών
Εταιριών και καθορισμός
τιμών, για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της
περιόδου από 1/5/2017 έως
30/4/2018.

εξουσιοδοτημένο συνεργείο της DAF στην Μάνδρα Αττικής, με οδηγό τον υπάλληλο του Δήμου Λέσβου κ. Σπύρο
Χρονόπουλο.
Συγκεκριμένα, η αναχώρηση του οχήματος από τη Μυτιλήνη, ακτοπλοϊκώς, θα γίνει την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και
η επιστροφή του προγραμματίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 από τον Πειραιά, επίσης
ακτοπλοϊκώς.
Η διεύθυνση του συνεργείου, όπου θα μεταβεί το όχημα προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες εργασίες
αποκατάστασης της βλάβης, είναι: Μάνδρα Αττικής, θέση «Πάτημα», Τ.Κ.19600, επωνυμία συνεργείου
ERGOTRAK Εμπορική Μηχανημάτων Α.Ε.Ε.
(Δ) Εγκρίνει την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση του υπαλλήλου κ. Σπύρου Χρονόπουλου, για το διάστημα της
απουσίας του, δηλαδή από την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 μέχρι την Τρίτη 9 Μαΐου 2017, η οποία βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου.
(Ε) Εγκρίνει το ποσό των 900,00 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης (ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής κλπ) των
δύο παραπάνω δημοτικών οχημάτων και του οδηγού αυτών κ. Σπύρου Χρονόπουλου, τα οποία θα βαρύνουν τον
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.
Παρατήρηση: τα έξοδα διαμονής στην Αθήνα του υπαλλήλου κ. Σπύρου Χρονόπουλου δεν θα βαρύνουν τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λέσβου για την περίοδο από 1/5/2017 έως 30/4/2018 με την διαδικασία της
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις κάτωθι κατηγορίες μηχανημάτων και με τις αντίστοιχες τιμές αποζημίωσης :
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΗ (Ευρώ) ΑΝΑ ΩΡΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
JCB
40
BOBCAT
40
ΦΟΡΤΗΓΑ <5 τόνων
30
ΦΟΡΤΗΓΑ >5 τόνων
50
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
50
GRADER
50
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
50
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΣΑΠΑ
60
ΠΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ
90
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ D7)
50
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
40
ΕΡΓΑΤΗΣ
10
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
12
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Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση εργασίας - απασχόλησης του
μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού του, όπου αυτό προβλέπεται, για εκτέλεση εργασιών προς
αντιμετώπιση των συνεπειών από πλημμύρες, οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει
με την εντολή της και περατώνεται αυτός ο χρόνος μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Στις ανωτέρω τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων από το σημείο που
ευρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την υπηρεσία , καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης τους
μετά το τέλος της απασχόλησής τους.
Επίσης στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα
κάτωθι:
• Η διάθεση ενός εργοδηγού-συντονιστή για κάθε συνεργείο
• Η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής της υπηρεσίας για εκτέλεση
εργασιών, μέχρι τη λήξη αυτής
• Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους
φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από πλημμύρες και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
• Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διάθεση από μέρους του αναδόχου ενός (1) οχήματος τύπου JEEP (4Χ4), για τις
μεταβάσεις στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών του προσωπικού επίβλεψης (επιβλέπων, Διευθύνουσα Υπηρεσία κλπ)
με κάλυψη από τον ανάδοχο όλων των κάθε είδους δαπανών τους (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, συντηρήσεις,
ασφάλιση κλπ)
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην
περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.
Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχθούν τις
προτεινόμενες τιμές οι οποίες και θα ισχύουν μέχρι 31/3/2017.
Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες- φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά το αρχικό στάδιο
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υπεύθυνη δήλωσή τους τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα που
μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρών (είδος, πλήθος, άδεια
κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους).
Μη έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα)
αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα μητρώου.
Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής
καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της Υπηρεσίας.
Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από πλημμύρες θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής
καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ,ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές
των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται
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επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των
ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου
παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.
Ο χρόνος παρουσίας των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και του προσωπικού στο χώρο επιφυλακής, ή επέμβασης
ορίζεται στη μία (1) ώρα από την στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα έως 31/3/2017, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της του Δήμου Λέσβου
τους ζητηθεί από την υπηρεσία.
Εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών)
και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση
συνεργασίας Εργοληπτικών Εταιρειών με τον Δήμο Λέσβου.
Ο αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος
και την διάρκειά της φυσικής καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος των οχημάτων, μηχανημάτων
έργων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση.
Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού αποτελεί υποχρέωση των εργοληπτών
(εταιριών - φυσικών προσώπων).
Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν
τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες.
Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 305/96, Ν. 1396/83, Π.Δ. 447/75, Π.Δ.
778/80, Π.Δ. 1073/81, Ν. 1430/84, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ.
212/06, Π.Δ. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα
χρησιμοποιηθεί.
Ο ανάδοχος εργολήπτης (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε
ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του
αναδόχου εργολήπτη (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόμενο μητρώο των εργοληπτών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Το μητρώο θα καταρτιστεί ανά Δημοτική Ενότητα και για το σκοπό αυτό, στην προσφορά θα δηλώνεται από τον
ενδιαφερόμενο σε ποιες Δ.Ε. θα δραστηριοποιηθεί.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν:
1. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ ή στα Μητρώα Εμπειροτεχνιτών της αντίστοιχης κατηγορίας της πρώην Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, άρθρο 8, παρ. 1, στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:
- Το μέσο ή μέσα που έχουν στην κυριότητά τους
- Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις Δ.Ε. που θα επιλέξουν από τη στιγμή που θα
ειδοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
- Αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την αμοιβή που έχει καθοριστεί από την σχετική
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379-393

394-395

Ορισμός :
 α)
δικηγόρων
–
γνωμοδοτήσεις,
για
υποθέσεις του Δήμου
Λέσβου.
 β)
δικαστικών
επιμελητών
και
συμβολαιογράφων.

απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Λέσβου
- Διαθέτουν νόμιμα εκδοθείσα επαγγελματική άδεια χειριστή
- Η μη εκπλήρωση των παραπάνω όρων αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.
Β) Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών- φυσικών
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την περίοδο από 1/5/2017 έως 30/4/2018.
[Αποφασίζει κατά πλειοψηφία]
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.
[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 8 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
3.- Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος
4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
5.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
6.- Δαγκλής Ευστράτιος, αναπλ. μέλος, σε αντικ/ση του Καραγεωργίου Ευστρατίου, τακτικού μέλους.
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