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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20 /6.6.2013 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με 

μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
    

1 Προ Αποδοχή δωρεάς Νέστωρα Μπούρα Αποδέχεται την δωρεά 

2 Προ Οροι διακήρυξης δημοπρασίας για τοποθέτηση 

καντινών στις παραλίες  

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με το σχέδιο της 

υπηρεσίας και με τιμές εκκίνησης μειωμένες κατά 50% από την 

προηγούμενη χρονιά. 

Ο κ. Παλαιολόγος τάχθηκε κατά-οι παραλίες ελεύθερες για το λαό.  
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` Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

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

α) 38908/28.5.2013, β) 44345/6.6.2013, 

γ)42327/6.6.2013, δ)42228/6.6.2013,  

ε)42360/6.6.2013, 

στ)42755/6.6.2013,ζ)42750/6.6.2013 

εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

(β).-πίστωση 4.000,00 € για αγορά ελαιοκτήματος 

στη θέση «Ξεροκάμπι-Πευκιανή» της Δ.Ε. 

Αγιάσου για να χρησιμοποιηθεί για την 

εγκατάσταση της Μονάδας επεξεργασίας 

Λυμάτων Αγιάσου. 

(ε).-591/29.5.2013 εισήγηση του ΝΠΔΔ Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου 

Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων που αναφέρονται στις με αριθμ 

πρωτ.  
α) 38908/28.5.2013, β) 44345/6.6.2013, γ)42327/6.6.2013, 

δ)42228/6.6.2013,  ε)42360/6.6.2013, 

στ)42755/6.6.2013,ζ)42750/6.6.2013 

εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

(β).-πίστωση 4.000,00 € για αγορά ελαιοκτήματος στη θέση 

«Ξεροκάμπι-Πευκιανή» της Δ.Ε. Αγιάσου για να χρησιμοποιηθεί 

για την εγκατάσταση της Μονάδας επεξεργασίας Λυμάτων 

Αγιάσου. 

(ε).-591/29.5.2013 εισήγηση του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού Δήμου Λέσβου 

Στην με αριθμ. Πρωτ. 4230 εισήγηση δήλωσε λευκό ο κ. Π.Πατερέλλης 

για τις διαθέσεις στο Ε.Μ.Π.  

4 2/α Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών      

του έργου «¨Τουριστική προβολή Δήμου Λέσβο 

2012-2015:Υποέργο 1-«Δράσεις τουριστικής   

Εγκρίνει-με πλειοψηφία- το πρακτικό επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών      του έργου 

«¨Τουριστική προβολή Δήμου Λέσβο 2012-2015:Υποέργο 1-«Δράσεις 

τουριστικής   προβολής». 
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προβολής».  

5 2/β Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού για 

την προμήθεια λιπαντικών  

Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

προμήθεια λιπαντικών 

6 2/γ Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μισθώσεων 

ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου 

Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την 

στέγαση της Δ/νσης Δόμησης. 

Αναβάλει τη λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών για τη 

στέγαση του προσωπικού της πρώην ΤΥΔΚ 
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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  7 Ιουνίου  2013 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1. Καραγεωργίου Ευστράτιος-Αντιπρόεδρος 

2. Αθανάσης Θεμιστοκλής 

3. Κορδώνης Χρήστος 

4. Μαρινάτος Σωτήρης 

5. Παλαιολόγος Ευάγγελος 

6. Πατερέλλης Παντελής 

7. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος 

 

Ο κ. Ε.Παλαιολόγος έφυγε μετά τη συζήτηση του 

2/β θέματος και στο σημείο αυτό ήλθε ο κ. 

Η.Κουνιαρέλλης 

 

 

 
 

 

 


