ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. /14.3.2012 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με
μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
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Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την
διετία 2013-2014, μετά την παραίτηση του κ.

Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λέσβου για τη διετία 2013-2014 το Δημοτικό Σύμβουλο και τακτικό
Χατζηκομνηνού
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευστράτιο Καραγεωργίου.
Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του Εγκρίνει διάθεση πίστωσης:
 Ποσού 4.563,74 € για λογιστική τακτοποίηση για κατάσχεση εις
προϋπολογισμού
χείρας τρίτων (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) προς υλοποίηση της
αρ. 30/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλονής.
 Ποσού 18.993,44 € για λογιστική τακτοποίηση για κατάσχεση
εις χείρας τρίτων (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) προς υλοποίηση
της αρ. 507/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Μυτιλήνης
 11.588,52 € για λογιστική τακτοποίηση για κατάσχεση εις
χείρας τρίτων (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) προς υλοποίηση των
αρ. 167,168,169,170/2012 αποφάσεων του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
 Ποσού 4.501,81 € για λογιστική τακτοποίηση για κατάσχεση εις
χείρας τρίτων (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) προς υλοποίηση της
αρ. 278/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Μυτιλήνης.
 Ποσού 27.255,61 € για λογιστική τακτοποίηση για κατάσχεση
εις χείρας τρίτων (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) προς υλοποίηση
της αρ. 304/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Μυτιλήνης.
Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του Εγκρίνει-με πλειοψηφία- διάθεση πίστωσης:
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προϋπολογισμού

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη
διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού των έργων:
 Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών
ΔΔ Αγίας Παρασκευής ,Ερεσού ,Αντίσσης,
Παμφίλων, Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου.
 Εξοπλισμός
Κέντρου
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ασωμάτου ,Πολύκεντρου Κάτω
Τρίτους
και
λαογραφικού
Μουσείου
Ασωμάτου.
Προ
Προ

Προ



Ποσού 2.500,00 € για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και
αποζημίωσης για τις μετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους
υπαλλήλων του Δήμου.
 Ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή συνδρομών σε εφημερίδες
,περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
 Ποσού 2.500,00 € για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και
αποζημίωσης για τις μετακινήσεις των Αντιδημάρχων και
Δημοτικών Συμβούλων.
 Ποσού 2.500,00 € για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και
αποζημίωσης για τις μετακινήσεις του Δημάρχου.
 Ποσού 2.000,00 € για την πληρωμή δημοσιεύσεων του Δήμου
Λέσβου σε εφημερίδες.
 Ποσού 10.000,00 € για την πληρωμή δικηγόρων που θα
οριστούν σε υποθέσεις του Δήμου.
 Ποσού 4.000,00€ για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών που
θα επιδώσουν δικόγραφα για υποθέσεις του Δήμου.
Εγκρίνει διάθεση πίστωσης:
 Ποσού 25.174,61 € για Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικών
Σταθμών ΔΔ Αγίας Παρασκευής ,Ερεσού ,Αντίσσης, Παμφίλων,
Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου
 Ποσού 61.256,44 € για Εξοπλισμό Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ασωμάτου ,Πολύκεντρου Κάτω Τρίτους και
λαογραφικού Μουσείου Ασωμάτου

Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 500.000, 00 € για την αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο
προϋπολογισμού

Λέσβου.
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εργασίες
του έργου «Εργασίες πλακόστρωσης στην οδό πλακόστρωσης στην οδό Κομνηνάκη» και εγκρίνει την
επαναδημοπράτηση του έργου, αφού ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.
Κομνηνάκη»
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την Συγκροτεί
επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση του
ανάθεση του έργου με τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο έργου«Εξωτερικό δίκτυο Ύδρευσης και Δίκτυο Μεταφοράς από τη
Ύδρευσης και Δίκτυο Μεταφοράς από τη Δεξαμενή Δεξαμενή Δ του Δήμου Καλλονής προς τους Οικισμούς του Δήμου»
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Δ του Δήμου Καλλονής προς τους Οικισμούς του
Δήμου»
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την
ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων
Ύδρευσης –Αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες
Μόριας-Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα
Παναγιούδας»

σύμφωνα με την εισήγηση.

Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του
προϋπολογισμού:
 Διάθεση πίστωσης α) 64.000,00 € για
Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνα
Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας στο Δήμο
Λέσβου Διαμόρφωση κτιρίου Ξενώνα
Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου
 β) 37.000,52 € για Δημιουργία και
Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Θυμάτων
Βίας στο Δήμο Λέσβου Διαμόρφωση
κτιρίου Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου
Λέσβου
Έγκριση όρων διακήρυξης του ενταγμένου στο
πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος
2007-2013 (ΠΑΑ) υποέργου 1ου με τίτλο
«Κατασκευή του έργου επέκταση και βελτίωση
δικτύου
μονοπατιών
και
πεζοπορικών
διαδρομών Δήμου Λέσβου: Περπατώντας στη
φύση της Λέσβου» προϋπολογισμού 306.054,40
€.
Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους
2013 του Κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης:
1. ποσού 64.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7311.0015 για τη
«Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Θυμάτων

Ορισμός υπολόγου ,για την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής, του υπαλλήλου της ΔΕ Ερεσού-

Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
«Κατασκευή έργων
Ύδρευσης –Αποχέτευσης στις Δημοτικές
Κοινότητες Μόριας-Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα
Παναγιούδας» σύμφωνα με την εισήγηση.

Βίας στο Δήμο Λέσβου Διαμόρφωση κτιρίου Ξενώνα
Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου
2. ποσού 37.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7311.0015 για τη
«Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Θυμάτων

Βίας στο Δήμο Λέσβου Διαμόρφωση κτιρίου Ξενώνα
Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου
Σχετ. οι αριθμ. 227 & 228/2013 Α.Α.Υ.

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του ενταγμένου στο πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ) υποέργου 1ου με
τίτλο «Κατασκευή του έργου επέκταση και βελτίωση δικτύου
μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Λέσβου: Περπατώντας
στη φύση της Λέσβο

Ψηφίζει το προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2013 του
Κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη και καθορίζει αυτόν σύμφωνα με
την Εισηγητική Έκθεση
Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για την προμήθεια 500 φακέλων αλληλογραφίας ,για τις ανάγκες της

3

5

5ο

6

6ο

7

8

7ο

8ο

Αντίσσης Ψωμά Ιωάννη του Χριστ. για
προμήθεια 500 φακέλων αλληλογραφίας με
προπληρωμένο τέλος 360,00 € για τις ανάγκες
της ΔΕ
Ορισμός υπολόγου ,για την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής, του υπαλλήλου του Τμήματος
Πρόνοιας Δήμου Λέσβου, Πουλιόγλου Ανέστη
του Μιχ. για προμήθεια 500 φακέλων
αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος 318,50
€.
Ορισμός υπολόγου ,για την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής, 5.000 € της υπαλλήλου του
Δήμου Λέσβου Βαϊτου Ευστρατία, για πληρωμή
δικαστικών δαπανών που εκ του Νόμου
προκαταβάλλονται στους αρμόδιους φορείς
(Δικαστήρια κ.λ.π.) και βαρύνουν τον Δήμο
Λέσβου, σχετικά με την εκπροσώπησή του στα
αρμόδια
Δικαστήρια.
(Η
απόδοση
λογαριασμού από τον υπόλογο θα διενεργηθεί
έως 31.12.2013)
Ορισμός υπολόγου ,για την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής, 2.000 € της υπαλλήλου του
Δήμου Λέσβου Βαϊτου Ευστρατία, για πληρωμή
συμβολαιογραφικών δαπανών που εκ του
Νόμου
προκαταβάλλονται στους αρμόδιους
φορείς (Δικαστήρια κ.λ.π.) και βαρύνουν τον
Δήμο Λέσβου, σχετικά με την εκπροσώπησή του
στα αρμόδια Δικαστήρια. (Η απόδοση
λογαριασμού από τον υπόλογο θα διενεργηθεί
έως 31.12.2013)
Διαφοροποίηση
συντελεστή
για
τέλη

Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης τον δημοτικό υπάλληλο Ψωμά Ιωάννη του
Χριστ.
Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 360,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221
Σχετ. η αριθμ. 243/13 Α.Α.Υ.
Ορίζει υπόλογο για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την
προμήθεια 500 φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος για τις
ανάγκες της υπηρεσίας Πρόοιας Δήμου Λέσβου, τον δημοτικό
υπάλληλο Πούλιογλου Ανέστη του Μιχ.
Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 318,50 € σε βάρος του 00.6221.
Σχετ. η αριθμ. 242/2013 Α.Α.Υ.
Ορίζει υπόλογο για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα
της δημοτικής υπαλλήλου Βαίτου Ευστρατίας για προκαταβολή
κρατήσεων που καταβάλουν οι δικηγόροι στους δικηγορικούς
συλλόγους (γραμμάτιο προκαταβολής) ποσού 5.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α.006111. σχετ. η αριθμ. 244/2013 Α.Α.Υ.

(Η απόδοση
έως 31.12.2013)

λογαριασμού από τον υπόλογο θα διενεργηθεί

Ορίζει υπόλογο για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα
της δημοτικής υπαλλήλου Βαίτου Ευστρατίας για προκαταβολή
κρατήσεων που καταβάλουν οι συμβολαιογράφοι για τη σύνταξη
συμβολαιογραφικών πράξεων του Δήμου. (γραμμάτιο προκαταβολής)
ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.00.6494 σχετ. η αριθμ. 245/2013
Α.Α.Υ.

(Η απόδοση

λογαριασμού από τον υπόλογο θα διενεργηθεί έως

31.12.2013)

Καθορίζει συντελεστή για τέλη καθαριότητας για ΑΜΕΑ, ναούς
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Καθαριότητας

,Φιλανθρωπικά, και Συλλόγους 1 €.
Εγκρίνει –με πλειοψηφία- το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του
έργου «Αποκατάσταση
χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων
(ΧΑΔΑ) στη θέση «ΡΑΧΗ» του Δήμου
Διαμερίσματος
Αγ.Παρασκευής του Δήμου Λέσβου» και κατακυρώνει αυτόν στην
«ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» που αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 5%.
2.-Αναθέτει –με πλειοψηφία-την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση
χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΡΑΧΗ»
του Δήμου
Διαμερίσματος Αγ.Παρασκευής του Δήμου Λέσβου»
στην «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» που αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό
έκπτωσης 5%.
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Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για
τη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση
χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων
(ΧΑΔΑ) στη θέση «ΡΑΧΗ» του Δήμου
Διαμερίσματος Αγ.Παρασκευής του Δήμου
Λέσβου»
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Ορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων
Λέσβου

Μυτιλήνη 15 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καραγεωργίου Ευστράτιος-Αντιπρόεδρος
Αντωνέλλη Αναστασία-αναπληρωματικό μέλος
Κορδώνης Χρήστος
Μαρινάτος Σωτήρης
Παλαιολόγος Ευάγγελο
Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος
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