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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 8/22.3.2013 ΕΚΤΑΚΤΗ -ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με μνεία της αποφάσεως που πάρθηκε. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
 

 

   

1 1
ο
 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 

συνολικού ποσού 862.835,15 € και απευθείας 

ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων των Δ. Ε. 

Μυτιλήνης και Λ. Θερμής. 
 

Με πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 862.835,15 € 

σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. σύμφωνα με την επισυναπτόμενη 

κατάσταση. 

Σχετικές οι Α.Α.Υ. που αναγράφονται στην επισυναπτόμενη 

κατάσταση. 

2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων 

μέχρι του ποσού των 15.000 € μαζί με τον ΦΠΑ, ξεχωριστά για τις 

Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λ.Θερμής αντίστοιχα. 

Η προμήθεια υγρών καυσίμων και για τις δύο παραπάνω Δ. Ε. 

αποφασίστηκε να δοθεί στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία κ. 

Παναγιώτη Βουνάτσο, ο οποίος ήταν ο μόνος που κατέθεσε σχετική 

γραπτή οικονομική προσφορά, η οποία ελέγχθηκε από την Οικονομική 

Επιτροπή και κρίθηκε συμφέρουσα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παραπάνω οικονομική προσφορά 

αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα, θα γίνουν 

δύο συμβάσεις προμήθειας υγρών καυσίμων μέχρι του ποσού των 

15.000 €, μαζί με τον ΦΠΑ, έκαστη, με την ισχύουσα λιανική τιμή 

πώλησης κάθε είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

τμήμα Εμπορίου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά την 

ημέρα παράδοσης των καυσίμων. 

 Τα καύσιμα που θα περιλαμβάνονται στις δύο συμβάσεις είναι 

αναλυτικά: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και βενζίνη σούπερ 
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LRP. Το μέγιστο ποσό για κάθε καύσιμο ξεχωριστά δεν θα υπερβεί τις 

15.000 ευρώ με τον ΦΠΑ. 

Κάθε μια σύμβαση θα συνοδεύεται από αντίστοιχη εγγυητική επιστολή 

τραπέζης συνολικού ποσού 1.293,10 ευρώ έκαστη. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους του 

Δήμου. 

2 2
ο
 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ορισμένων πιστώσεων 

του προϋπολογισμού.  

 

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.300.000,00 € σε βάρος του 

Κ.Α.00.6715.0001  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου 

για το έτος 2013, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του. 

Σχετικές η αριθμ. 340/2013 ΑΑ.Υ. 

3 3
ο
 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ορισμένων πιστώσεων 

του προϋπολογισμού.  

 

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 700.000,00 € σε βάρος του 

Κ.Α.00.6715.0002  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του 

Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λέσβου για 

το έτος 2013, για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών. 

Σχετικές η αριθμ. 341/2013 ΑΑ.Υ. 

Μυτιλήνη  27 Μαρτίου  2013 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

1. Καραγεωργίου Ευστράτιος-Αντιπρόεδρος 

2. Αθανάσης Θεμιστολής 

3. Κορδώνης Χρήστος 

4. Κουνιαρέλλης Ηλίας 

5. Μαρινάτος Σωτήρης 

6. Παλαιολόγος Ευάγγελος 

7. Πατερέλλης Παντελής 

8. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος 

 
 

 

 
 

 

 


