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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 23/28.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 1
ο
 προ 645 Εξέταση ένστασης της εταιρείας ‘Αφεντούλη ΟΕ’ κατά 

της διακήρυξης του έργου «Εξωραϊσμός περιβάλλοντος 

χώρου παραδοσιακού μύλου παραλίας Θερμής». 

Α) Απορρίπτει την από 19-5-2014 Ενδικοφανή (Προδικαστική) Προσφυγή - 

Ένσταση της εταιρείας ‘Αφεντούλη ΟΕ’ με τον διακριτικό τίτλο 

«Πετροτεχνική Λέσβου» που εδρεύει στις Νέες Κυδωνίες Λέσβου κατά της 

διακήρυξης του έργου «Εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου παραδοσιακού 

μύλου παραλίας Θερμής» προϋπολογισμού 440.000,00 €. 

Β) Εγκρίνει τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου σε νέα ημερομηνία, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 136/2014 απόφασή της. 

2 1α,β
ο
 646 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 27.345,97 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.7412.0028 «Εκσυγχρονισμός – βελτίωση αρδευτικού δικτύου 

Παρακοίλων (6ος λογαριασμός) ΘΗΣΕΑΣ». 

Σχετ. η αριθμ. 725/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7322.0008 «Φωτισμός παιδικής χαράς της Τ.Κ. Κεραμειών (τακτικά)». 

Σχετ. η αριθμ. 726/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.871,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.7312.0020 «Αντικατάσταση γεώτρησης στην Αγ. Μαρίνα Μυτιλήνης 

(ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 727/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.728,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0035 «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος δρόμου εντός οικισμού 

Σκάλας Πολιχνίτου προς Νυφίδα (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 728/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 324,55 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 11/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης στον Σπύρο Κάκκαρο για τόκους και δικαστικά έξοδα». 

Σχετ. η αριθμ. 729/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 394,38 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 4/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Καλλονής στον Αγροτικό Συν/σμό Παρακοίλων για τόκους και δικαστικά 

έξοδα. 
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Σχετ. η αριθμ. 730/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.763,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 5/2001 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Καλλονής στους κληρονόμους του Χρυσόστομου Χατζηδημητρίου για την 

Τεχνική Καλλονής. 

Σχετ. η αριθμ. 732/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.326,60 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 114/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης εξώδικου συμβιβασμού στον Αριστείδη Χατζηκομνηνό. 

Σχετ. η αριθμ. 734/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3 2
ο
   Τροποποιήσεις Προϋπ/σμού Δήμου, οικον. Έτους 2014. Αποσύρθηκε. 

4 3
ο
  647 Απόδοση λογαριασμού από δημοτική υπάλληλο για 

πληρωμή κρατήσεων των δικηγόρων. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου Βαΐτη 

Ευστρατίας για την πληρωμή κρατήσεων των δικηγόρων που 

εκπροσώπησαν το Δήμο Λέσβου σε διάφορες υποθέσεις συνολικού ποσού 

1.435,33 €, σύμφωνα με την αριθ. 72/2014 ΑΟΕ. 

5 4α
ο
 648 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την 

ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή 

φωτοτυπικών μηχ/των, φαξ, εκτυπωτών κ.τ.λ.». 

Α) Εγκρίνει το από 19-5-2014 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου για την ανάθεση της εργασίας 

«Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των, φαξ, εκτυπωτών κ.τ.λ.» 

προϋπολογισμού 65.000,00 € με το ΦΠΑ. 

Β) Αναθέτει την ανωτέρω εργασία και κατακυρώνει αυτήν στην εταιρεία 

«DNET – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.», η οποία ήταν η μοναδική 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό και η προσφορά της ανήλθε σε 64.380,00 €. 

6 4β
ο
 649 Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης – 

γνωμοδότησης διαγωνισμού και εκδίκαση ενστάσεων 

κατά του Πρακτικού της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Αγ. 

Παρασκευής, Ερεσού-Αντίσσης, Παμφίλων, 

Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου». 

Α) Απορρίπτει την από 20-5-2014 ένσταση της αποκλειόμενης 

προμηθεύτριας εταιρείας ‘Δημήτρης Σκοπελίτης & ΣΙΑ’ και την από 21-5-

2014 ένσταση της αποκλειόμενης προμηθεύτριας Χρυσάνθης Καλλονιάτη 

κατά του από 15-5-2014 Πρακτικού ΙΙ Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 

Διαγωνισμού της «Προμήθειας εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Αγ. 

Παρασκευής, Ερεσού-Αντίσσης, Παμφίλων, Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου», 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38.166/21-5-2014 εισήγηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης – Γνωμοδότησης – Ανάθεσης Διαγωνισμού και για τους 

λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. 

Β) Εγκρίνει το από 15-5-2014 Πρακτικό ΙΙ Αξιολόγησης Τεχνικών 

Προσφορών Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια εξοπλισμού 

Παιδικών Σταθμών Αγ. Παρασκευής, Ερεσού-Αντίσσης, Παμφίλων, 

Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου», σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκαν οι 

προσφορές και των δύο συμμετεχόντων στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού, 

επειδή δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Γ) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό λόγω απόρριψης των προσφορών όλων 

των συμμετεχόντων σ’ αυτόν και εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της εν 

λόγω προμήθειας, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
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7 4γ
ο
 650 Έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την 

δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Μουσειακές 

Διαδρομές: περιήγηση στην ιστορία και στον πολιτισμό 

της Λέσβου. 

Εγκρίνει το από 15-5-2014 Πρακτικό Ι του Διαγωνισμού (έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής) και το από 21-5-2014 Πρακτικό ΙΙ του 

Διαγωνισμού (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: 

«Μουσειακές Διαδρομές: περιήγηση στην ιστορία και στον πολιτισμό της 

Λέσβου» της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Μουσειακές Διαδρομές – 

Περιήγηση στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λέσβου», σύμφωνα με τα 

οποία η μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε. ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε.» κρίνεται ότι 

καλύπτει τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της 

αξιολόγησης (άνοιγμα οικονομικών προσφορών). 

8 5
ο
  651 Έγκριση του Πρακτικού διαγωνισμού και εκδίκαση 

ένστασης κατά του Πρακτικού διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης με τη 

μορφή CATERING α) για τις ανάγκες των γυναικών 

θυμάτων βίας του Δήμου Λέσβου, β) για τις ανάγκες 

των απόρων δημοτών του Δήμου Λέσβου’». 

Α) Εγκρίνει το από 15-5-2014 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης –γνωμοδότησης- ανάθεσης 

διαγωνισμών προμηθειών για τους ενιαίους διαγωνισμούς και τους 

διαγωνισμούς των Ν.Π. και Ιδρυμάτων του Δήμου Λέσβου για την 

«Προμήθεια ειδών σίτισης με τη μορφή CATERING α) για τις ανάγκες 

των γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Λέσβου, β) για τις ανάγκες των 

απόρων δημοτών του Δήμου Λέσβου’» συνολικού προϋπολογισμού 

162.237,60 €, σύμφωνα με το οποίο στο διαγωνισμό έγινε δεκτή η 

προσφορά μόνο της εταιρείας «Τζανέτος Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώ 

απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας «Σαξιώνης Κ - Σαξιώνη Χ. Ο.Ε.» 

λόγω μη κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Β) Απορρίπτει την από 16-5-2014 ένσταση της αποκλειόμενης 

προμηθεύτριας εταιρείας «Σαξιώνης Κ - Σαξιώνη Χ. Ο.Ε.» κατά του 

ανωτέρω πρακτικού, σύμφωνα με το από 26-5-2014 Πρακτικό 

Γνωμοδότησης – Αξιολόγησης ενστάσεων της ίδιας Επιτροπής και για τους 

λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. 

Γ) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό ως προς το α΄ σκέλος της προμήθειας 

που αφορά τη σίτιση των γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Λέσβου 

ποσού 47.919,60 €, αφού η μοναδική εταιρεία που προκρίνεται στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού δεν έδωσε προσφορά γι’ αυτό το σκέλος αλλά μόνο 

για το β΄ σκέλος που αφορά τις ανάγκες των απόρων δημοτών του Δήμου 

Λέσβου, και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, 

προκειμένου να αναθέσει την προμήθεια απευθείας κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, διότι η δράση είναι ενταγμένη σε Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα και η μη πρόκριση άμεσα της διαδικασίας σίτισης των 

φιλοξενούμενων υπέχει ρήτρα ακύρωσης της δράσης. 

9 6α
ο
 652 Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ελβίρας 

Κατσούλη οικονομικού έτους 2014. 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2014 

του Κληροδοτήματος ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ, σύμφωνα με τον οποίο τα 

μεν Έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 5.392,43 €, τα δε Έξοδα ανέρχονται 

στο ποσό των 5.236,70 € και το πιθανόν πλεόνασμα χρήσεως σε 155,73 €. 
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10 6β
ο
 653 Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτήματος Ελβίρας 

Κατσούλη οικονομικού έτους 2013. 

Εγκρίνει τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2013 του Κληροδοτήματος 

ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ, σύμφωνα με τον οποίο τα μεν ΕΣΟΔΑ ανήλθαν 

στο ποσό των 4.892,43 €, τα δε ΕΞΟΔΑ ανήλθαν στο ποσό των 0,00 € και 

το ταμειακό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση 4.892,43 €. 

11 6γ
ο
 654 Έγκριση Ισολογισμού Κληροδοτήματος Ελβίρας 

Κατσούλη οικονομικού έτους 2013. 

Εγκρίνει τον Ισολογισμό οικονομικού έτους 2013 του Κληροδοτήματος 

ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ, σύμφωνα με τον οποίο τα μεν Έσοδα ανήλθαν 

στο ποσό των 4.892,43 €, τα δε Έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 0,00 € και το 

ταμειακό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση 4.892,43 €. 

12 7
ο
  655 Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης που αφορά ελαιόκτημα 

του κληροδοτήματος Μαρίας και Αποστόλου Πασιούρα 

λόγω θανάτου της μισθώτριας. 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 11/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου 

Λουτρών του Δήμου Λέσβου για μεταβίβαση της μίσθωσης ενός 

ελαιοκτήματος του κληροδοτήματος Μαρίας και Αποστόλου Πασιούρα 

στον κ. Χρήστο Τατάκη, γιο της θανούσης μισθώτριας Γεωργίας Τατάκη, 

με τους ίδιους όρους του υπ’ αριθμ. 510/12-10-20009 Συμφωνητικού 

μίσθωσης του εν λόγω ελαιοκτήματος μεταξύ του κληροδοτήματος και της 

Γεωργίας Τατάκη. 

13 8
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 30 Μαΐου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Κατράνης Νικόλαος, Πρόεδρος 

2.- Αθανάσης Θεμιστοκλής, τακτικό μέλος 

3.- Κορδώνης Χρήστος, τακτικό μέλος 

4.- Παλαιολόγος Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

5.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 

6.- Αντωνέλλη Αναστασία, αναπληρωματικό μέλος σε 

αντικατάσταση του τακτ. μέλους Σ. Μαρινάτου. 

 

 

 

 

 

 


