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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 19 /28.5.2013 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

με μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
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` Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋ/σμού, σύμφωνα με τις αριθμ. Πρωτ.: 

α) 36358/22.5.2013 

β) 36356/22.5.2013 

γ) 36696/23.5.2013 

δ) 36706/23.5.2013 

ε) 37345/24.5.2013 

στ) 37347/24.5.2013 

εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου 

(ζ).-Διάθεση πίστωσης για εργασία ανάλυσης 

Ιαματικών Πηγών Πολιχνίτου, Λισβορίου, Θερμής 

4.500,00 € 

Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων που αναφέρονται στις με αριθμ 

πρωτ. α) 36358/22.5.2013 

β) 36356/22.5.2013 

γ) 36696/23.5.2013 

δ) 36706/23.5.2013 

ε) 37345/24.5.2013 

στ) 37347/24.5.2013 

εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  
(ζ).-Αναβάλει τη λήψη απόφασης. 
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 Έγκριση Α’ Τριμηνιαίας έκθεσης οικονομικού έτους 

2013 ,ως προς τα αποτελέσματα       εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την Α’ Τριμηνιαία έκθεσης οικονομικού 

έτους 2013 ,ως προς τα αποτελέσματα  εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

σύμφωνα με την εισήγηση. 
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 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών 

Διενέργειας Διαγωνισμού προμηθειών-

αξιολόγησης-γνωμοδότησης-ανάθεσης 

διαγωνισμού προμηθειών για γραφική ύλη και 

λοιπά είδη γραφείου 

Εγκρίνει το πρακτικό κλήρωσης επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού 

προμηθειών-αξιολόγησης-γνωμοδότησης-ανάθεσης διαγωνισμού 

προμηθειών για γραφική ύλη και λοιπά είδη γραφείου και συστήνει 

επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΆ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΖΕΛΑΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ ΜΑΡΆ 

ΒΑΡΟΥΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
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 Δωρεά απορριμματοφόρου και 300 κάδων 

ανακύκλωσης 

Αποδέχεται –με πλειοψηφία-τη δωρεά 1
ος

 οχήματος συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών 15-16 τόνων και 300 κάδων ανακύκλωσης από 

την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλησης Α.Ε. 
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 Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης ή μη: 

 (α).-της εργασίας «Ιατρικού Ελέγχου Αδέσποτων 

Ζώων Δήμου Λέσβου»  

(β).-της εργασίας «Φύτευσης Δημοτικού Κήπου στη 

Μυτιλήνη». 

(α).-Αναθέτει την εργασία «Ιατρικού Ελέγχου Αδέσποτων Ζώων Δήμου 

Λέσβου» στην κτηνίατρο Κερεντζή σύμφωνα με την προσφορά της. 

(β).-Αναθέτει –με πλειοψηφία-την εργασία «Φύτευση Δημοτικού 

Κήπου στη Μυτιλήνη» στον Γιασσά Εμμανουήλ σύμφωνα με την 

προσφορά του. 
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 Έγκριση όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης 

για τέσσερις (4) διαγωνισμούς προμήθειας   υγρών 

καυσίμων στις Δ.Ε.: 

Αγ.Παρασκευής, Αγιάσου, Πλωμαρίου και 

Πολιχνίτου 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμών για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις Δ.Ε. Αγ.Παρασκευής, Αγιάσου, 

Πλωμαρίου και Πολιχνίτου, σύμφωνα με την εισήγηση.  

7 Εκτός Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης πρόχειρου 

διαγωνισμού προμήθειας «Επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού Ξενώνα φιλοξενίας πλήρους και μικρής 

διάρκειας διαμονής γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 

Λέσβου» 

Εγκρίνει το πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 

«Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ξενώνα φιλοξενίας πλήρους και 

μικρής διάρκειας διαμονής γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Λέσβου»¨ 

1. Κατακυρώνει στην επιχείρηση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕΕ  

που ήταν η μοναδική που κατέθεσε προσφορά για την ομάδα 1 

(έπιπλα) με συνολικό προϋπολογισμό 15.245,00 € χωρίς ΦΠΑ 

2. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση των προμηθειών των 

υπόλοιπων ομάδων (2 λευκά είδη), (3 Οικιακά Είδη), (4 

Ηλεκτρικά Είδη) και (5 Ηλεκτρονικά Είδη) που δεν υπήρξαν 

προσφορές μετά από διαπραγμάτευση. 
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 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  30 Μαίου  2013 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 
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ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1. Καραγεωργίου Ευστράτιος-Αντιπρόεδρος 

2. Αθανάσης Θεμιστοκλής 

3. Κορδώνης Χρήστος 

4. Μαρινάτος Σωτήρης 

5. Παλαιολόγος Ευάγγελος 

6. Πατερέλλης Παντελής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


