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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 4/5.3.2012 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με 

μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
    

 Προ Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

 

1.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

«Αναβάθμιση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην 

Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου του Δήμου Λέσβου» και κατακυρώνει 

αυτόν στην Κ/Ξ «Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-Γ.ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ» που 

αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 43%. 

2.-Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση χώρου άσκησης 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου 

του Δήμου Λέσβου» στην Κ/Ξ «Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-

Γ.ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ»  που αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 

43%. 

1 1
ο
 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημόσιου 

μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης οικοπέδου 

για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ. 

λουτρών της Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου 

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού μίσθωσης οικοπέδου για τη δημιουργία χώρου 

στάθμευσης στην Δ.Κ. Λουτρών της Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου 

Λέσβου, σύμφωνα με την εισήγηση 

2 2
ο
 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημόσιου 

μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτων-       

γραφείων για την στέγαση υπηρεσιών 

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 

μίσθωσης ακινήτων-       γραφείων για την στέγαση υπηρεσιών 

σύμφωνα με την εισήγηση. 

3 3
ο
 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 

του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης        

διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Καρά 

Τεπές του Δήμου Μήθυμνας Λέσβου». 
 

1.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

«Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη 

θέση «Κατά Τεπές» του Δήμου Μήθυμνας» και κατακυρώνει αυτόν 

στην επιχείρηση «ΒΙΚΑΤ Α.Ε.» που αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό 

έκπτωσης 5%. 
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2.-Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση χώρου 

ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Κατά Τεπές» 

του Δήμου Μήθυμνας» στην επιχείρηση «ΒΙΚΑΤ Α.Ε.»  που 

αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 5%. 

4 4
ο
 Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου 

[1] «Η/Μ Εγκαταστάσεις της πράξης [383416]  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ –ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ  

 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ  ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης του υποέργου [1]: « Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της πράξης [383416] «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ –ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΊΟΥ 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»  όπως 

αυτοί καθορίζονται στην διακήρυξη. 

5 5
ο
 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση της       

στατικής επάρκειας του 5
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Μυτιλήνης-Γενική Επισκευή-       

Αναδιαρρύθμιση Κτιρίου- Διαμόρφωση 

Περιβάλλοντος χώρου».  

Συγκροτεί επταμελή Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου για την ανάθεση 

του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση της Στατικής Επάρκειας του 5
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης-Γενική Επισκευή- Αναδιαρρύθμιση 

Κτιρίου- Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου»  αποτελούμενη από τους: 

1.-Τακτικά Μέλη 

α.-Καλδής Μιχάλης  ,ειδικότητας Μησανολόγος Μηχανικός ΠΕ, που θα 

εκτελεί και χρέη  Προέδρου  

β.-Χάφτα Γεωργία, ειδικότητας Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ, που θα 

εκτελεί και χρέη αναπληρωτή Προέδρου στην ανωτέρω επιτροπή 

γ.-Συριανού Κων/να  ειδικότητας Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ,μέλος 

δ.-Ανατολίτη Ζωή, ειδικότητας Μηχ. Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης 

ΠΕ, μέλος 

ε.-Παλαιολόγο Ευάγγελο ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων του Νομού Λέσβου 

στ.-Μάντζαρη Χρύσανθο, ως εκπρόσωπο των πανελλήνιων 

εργοληπτικών οργανώσεων 

ζ.-Βαμβουρέλλη Γρηγόρη ,Πολιτικό Μηχανικό ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ 

          2.-Αναπληρωματικά μέλη: 

α.-Τσουπή Κασσάνδρα  ,ειδικότητας Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

β.-Κανέλος Παναγιώτης, ειδικότητας πολιτικός μηχανικός ΤΕ 

γ.-Στέκας Χαράλαμπος, ειδικότητας πολιτικός μηχανικός ΤΕ 

δ.-Λεμονός Γεώργιος  εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

του Νομού Λέσβου 
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ε.-Πιπίνη Δήμητρη , εκπρόσωπο των πανελληνίων εργοληπτικών 

οργανώσεων 

στ.-Δεληογλάνη Ιωάννη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ  εκπρόσωπο του ΤΕΕ. 

Τα αναπληρωματικά μέλη Τσουπή Κασσάνδρα, Κανέλλος Παναγιώτης 

,Στέκας Χαράλαμπος θα αναπληρώνουν κατά την ανωτέρω σειρά 

διορισμού οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη τυχόν απουσιάζουν 

λείπουν ή κωλύονται ,εκτός του Προέδρου.  

 Γραμματέας της Επιτροπής θα είναι η υπάλληλος του Δήμου, Ελπίδα 

Αβαγιανού, με αναπληρώτρια την Όλγα Πανσεληνά. 

6 6
ο
 Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου 

[2] «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της        

πράξης [383415] «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ –       

ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ        

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

1. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου [2]: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της πράξης [383416] 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

–ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΊΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

εργασιών 27.500,00 € με ΦΠΑ όπως αυτά συντάχθηκαν και 

θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης για τον διαγωνισμό του 

υποέργου 

3. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του υποέργου ,με βάση τους όρους 

του σχεδίου της διακήρυξης. 

7 7
ο
 Τροποποίηση της αριθμ. 1/2013 απόφασης 

οικονομικής επιτροπής και της 177/2013 

απόφασης Δημάρχου Λέσβου που αφορούν στον 

ορισμό γραμματέα της επιτροπής Διαγωνισμού 

για την ανάθεση έργων 2
ης 

τάξης ΜΕΕΠ έτους 

2013. 

Τροποποιεί την με αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και την αριθμ. 177/2013 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, όσον αφορά 

τον ορισμό γραμματέα της επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση 

έργων μέχρι το ανώτατο όριο της 2
ης

 τάξης ΜΕΕΠ για το έτος 2013 και         

ορίζει Γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμών την  υπάλληλος του 

Δήμου, κ.  Πανσεληνά Όλγα με αντικαταστάτριά της την κ. Ιωάννα 

Μιχάλη 

8 8
ο
 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ       

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΕΥΚΑΡΑ» ΤΟΥ       

Αποσύρεται το θέμα 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

9 9
ο
 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού  

του έργου «Αποκατάσταση        χώρου 

ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη 

θέση «ΟΞΥΣ» του Δήμου Πολιχνίτου» 

1.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

«Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) τη 

θέση ΟΞΥΣ του Δήμου Πολιχνίτου Λέσβου» και κατακυρώνει αυτόν 

στον  «ΖΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» που αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό 

έκπτωσης 5%. 

2.-Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση χώρου 

ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) τη θέση ΟΞΥΣ του Δήμου 

Πολιχνίτου Λέσβου» στον «ΖΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  που αναδείχθηκε 

μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 5%. 

10 10
ο
 Προμήθεια «Ειδικού εξοπλισμού για τον 

εκσυγχρονισμό Πολιτιστικών χώρων Δήμου        

Λέσβου». 

1.-Εγκρίνει το από 6.2.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού  του έργου   «Προμήθεια Ειδικού εξοπλισμού για 

εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου», αντίγραφο του 

οποίου επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα 

2.-Αναθέτει στην εταιρεία BON STUDIO την προμήθεια ειδών που 

αφορούν: 

Ομάδες  1 και 2 της μελέτης  (είδη φωτισμού και ήχου) για το Δημοτικό 

Θέατρο Μυτιλήνης ,το Δημοτικό Θέατρο Καλλονής και το Πολιτιστικό 

Κέντρο Ιππείου. 

Συνολικό κόστος προμήθειας: α) ηχητικά  18.000,00 € + ΦΠΑ 

                                                 β) φωτισμός σκηνής 26.665,00 + ΦΠΑ 

Για τα υπόλοιπα είδη για τα οποία δεν υπήρξαν προσφορές θα γίνει 

κατόπιν έγκρισης από την Διαχειριστική Αρχή επαναδημοπράτηση. 

11 11
ο
 Ορισμός εκκαθαριστή για τη Δημοτική 

Επιχείρηση εκμετάλλευσης θερμοκηπίου 

Πολιχνίτου» 

Να ζητηθούν νέες προσφορές Λογιστών ,για την εκκαθάριση της 

δημοτικής επιχείρησης εκμετάλλευσης Θερμοκηπίου Πολιχνίτου, 

θεωρώντας τις προσφορές των: 

 Πάτσια Αγγελικής        20.000 € πλέον ΦΠΑ 

 Βερρή Παναγιώτη 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

 Κοκκινέλλη Ιγνατίου 18.000,00 πλέον ΦΠΑ 

Πολύ υψηλές για το αντικείμενο που τους ζητήθηκε. 

12 12
ο
 Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών Ορίζει επιτροπή για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών για 

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών & ακινήτων) του Δήμου 

και των προς αγορά ή μίσθωση από το Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε 
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τρίτους , η οποία θα αποτελείται: 

α) Από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου κ. 

Νικόλαο Κατράνη ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από τον κ. 

Φραγκόπουλο Κωνσταντίνο. 

β) Από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Φραγκόπουλο  

γ) Από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευστράτιο Καραγεωργίου , και 

αναπληρωματικούς αντίστοιχα τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ηλία 

Κουνιαρέλλη  και Θεμιστοκλή Αθανάση. 

Η θητεία της παραπάνω επιτροπής είναι για τη διετία  2013-2014 

13 13
ο
 Ορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου 

Λέσβου 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων 

Μυτιλήνη 6 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1. Αθανάσης Θεμιστοκλής 

2. Αντωνέλλη Αναστασία-αναπληρωματικό μέλος 

3. Καρρραγεωργίου Ευστράτιος-αναπληρωματικό μέλος 

4. Κουνιαρέλλης Ηλίας 

5. Μαρινάτος Σωτήρης 

6. Παλαιολόγος Ευάγγελος 

7. Πατερέλλης Παντελής 

8. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


