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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17 /14.5.2012 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

με μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
    

 Προ Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης ,επισκευής οχημάτων 

–μηχανημάτων κ.λ.π. 

 

Εγκρίνει το με αριθμ. Πρωτ. 26235/16.4.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσει την 

ετήσια επιτροπή συντήρησης ,επισκευής οχημάτων –μηχανημάτων 

κ.λ.π. και ορίζει τα μέλη της παρακάτω επιτροπής για το έτος 2013 ως 

εξής: 

Επιτροπή συντήρησης ,επισκευής οχημάτων –μηχανημάτων κ.λ.π. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Γεώργιος Τακτικός-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕ Τεχν. Μηχαν. Μηχανικών 

2 Γεώργιος  Κεντέρης-Γραμματέας Επόπτης Καθαριότητας 

3 Γεωργία Χάφτα ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Γρηγόρης  Κυριάκης ΤΕ Τεχν.Μηχ.Μηχανικών 

2 Μαρία Τσαπώνη  ΠΕ 3 Πολιτικών  Μηχανικών 

3 Ουρανία Χατζημαμώλη ΔΕ Διοικητικού 
 

 Προ Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 689,83 €  για 

εξόφληση οφειλής για διακοπή σύνδεσης με κινητή 

τηλεφωνία κεντρικού υπολογιστή ελέγχου φωτεινών 

σηματοδοτών. 

 

Εγκρίνει  τη διάθεση πίστωσης  ποσού  689,83 € σε βάρος του 

Κ.Α.30.7323.0013 για εξόφληση οφειλής διακοπής σύνδεσης με κινητή 

τηλεφωνία κεντρικού υπολογιστή ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών, 

σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 17791/12.3.2013 αίτημα διακοπής των 

ανωτέρω συνδέσεων του Δήμου Λέσβου, δεδομένου ότι δεν 

χρησιμοποιείται πλέον η συγκεκριμένη εφαρμογή  

Σχετ:  Η αρ. 668/13.5.2013 Α.Α.Υ. 
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 Προ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας 

«προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του 

Μουσικού Σχολείου & Σίτιση Απόρων Δήμου 

Λέσβου 

 

1.-Εγκρίνει το Β΄ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για 

την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας  «προμήθεια 

ειδών σίτισης για τις ανάγκες του μουσικού σχολείου  του Δήμου 

Λέσβου & Σίτιση Απόρων Δήμου Λέσβου». 

2.-Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας  «προμήθεια ειδών σίτισης 

για τις ανάγκες του μουσικού σχολείου  του Δήμου Λέσβου & Σίτιση 

Απόρων Δήμου Λέσβου», και κατακυρώνει αυτήν στην επιχείρηση  

«Κ.ΣΑΞΙΩΝΗ-Χ.ΣΑΞΙΩΝΗ Ο.Ε. Εμπόριο Ειδών Αρτοποιείου Ζαχ/κής 

κατεψυγμένων τυροπιτών Πιτσών & Συν. Ειδών» για τα χρονικά 

διαστήματα για το μεν Μουσικό Σχολείο από 22.4.2013 έως 31.5.2013 & 

από 10.9.2013 έως 31.12.2013 ,ενώ για την Σίτιση των απόρων από την 

υπογραφή της σύμβασης και για ένα ημερολογιακό έτος έναντι 

συνολικού ποσού και για τα δύο 168.064,51 € με Φ.Π.Α. 

 Προ Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 €  για τη 

σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη 

ΜΕΛΕΤΕΔΚ με σκοπό την υλοποίηση 

προγράμματος ποιοτικού ελέγχου πόσιμων νερών. 

 

Εγκρίνει  τη διάθεση πίστωσης  ποσού  5.000,00 € σε βάρος του 

Κ.Α.00.6736.0016 για την Προγραμματική σύμβαση με την 

ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ  με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος ποιοτικού 

ελέγχου πόσιμων νερών. 

Σχετ:  Η αρ. 660/2013 Α.Α.Υ. 

1 1
ο
` Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με τις συνημμένες         

αριθμ. Πρωτ. α)31189/10.5.2013, εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και  

β) ποσού 5.000 € στο Σύλλογο ΔΑΦΝΗ για ετήσια 

συνδρομή του Δήμου 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6224.0001 για την πληρωμή ταχυμεταφοράς εγγράφων των 

υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.Σχετ. η αριθμ. 667/2013 Α.Α.Υ. 

2.-Αναβάλει τη λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης ποσού 

5.000,00 € για την ετήσια συνδρομή του Δήμου Λέσβου στο Σύλλογο 

ΔΑΦΝΗ  

2 2
ο
 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού έργου 

«Αποκατάσταση Βατότητας Δρόμου προς  

Εφταλού». 

 

 

1.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

«Αποκατάσταση Βατότητας Δρόμου προς Εφταλού» και κατακυρώνει 

αυτόν στην  «ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ» που αναδείχθηκε μειοδότης με 

ποσοστό έκπτωσης 4 %. 

2.-Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας 

Δρόμου προς Εφταλού» και κατακυρώνει αυτόν στην  «ΚΑΝΑΚΗ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ» που αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 4%. 

3 3
ο
 Έγκριση όρων διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό 

διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. 

Μήθυμνας Δήμου Λέσβου 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 

εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Μήθυμνας Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με 

την εισήγηση. 
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4 4
ο
 Έγκριση πρακτικών δημόσιου πρόχειρου 

διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την 

βελτίωση υποδομών στον Παιδικό Σταθμό ΠΙΚΠΑ 

της ΔΕ Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου». 

  

1.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση υποδομών στον παιδικό 

σταθμό ΠΙΚΠΑ της ΔΕ Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου»  

2.-Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για 

την βελτίωση υποδομών στον παιδικό σταθμό ΠΙΚΠΑ της ΔΕ 

Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου» και κατακυρώνει αυτήν στις παρακάτω 

επιχειρήσεις: 

1. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΕ  

2. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΒΕΕ 

3. ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

3.-Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση προμήθεια 

των ηλεκτρικών συσκευών αφού ο διαγωνισμός απέβη άγονος και 

προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για τον εξοπλισμό του 

παιδικού σταθμού 

5 5
ο
 Έγκριση πρακτικού για προμήθεια γραφικής ύλης 

,συνολικής πίστωσης 60.000,00 € με ΦΠΑ και 

επανάληψή του 

1.-Εγκρίνει την αριθμ. 52/2013 τροποποιημένη μελέτη  για την 

προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, αντίγραφο της 

οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα. 

2.-Εγκρίνει τη διενέργεια νέου πρόχειρου διαγωνισμού για την  

προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, σύμφωνα με την 

αριθμ. 52/2013 μελέτη. 

3.-Εγκρίνει τη συγκρότηση  νέας επιτροπής (μετά από κλήρωση) 

διενέργειας και αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού. 
6 6

ο
 Ορισμός : 

 α)δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις 

του Δήμου Λέσβου. 

 β)δικαστικών επιμελητών και 

συμβολαιογράφων 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων δικαστικών 

επιμελητών και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου 

 

Μυτιλήνη  15 Μαίου  2013 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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1. Καραγεωργίου Ευστράτιος-Αντιπρόεδρος 

2. Αθανάσης Θεμιστοκλής 

3. Κορδώνης Χρήστος 

4. Αντωνέλλη Αναστασία-αναπληρωματικό μέλος 

5. Μαρινάτος Σωτήρης 

6. Παλαιολόγος Ευάγγελος 

7. Πατερέλλης Παντελής 

8. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος 

 

 

 
 

 

 


