ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 9 /2.4.2012 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με
μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
Προ

Έγκριση απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Προ

Έγκριση διάθεσης ορισμένων
προϋπολογισμού
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων

Προ

1

πιστώσεων

Εγκρίνει τον απολογισμό της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2012

του Εγκρίνει την από 1/4/2013 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών για
διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
(α) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 850 € για έκδοση πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης για μίσθωση ακινήτου Δ.Ε. Γέρας στον
α)Νικηφόρου .Πρωτοψάλτη και β) Δ.Ε. Πολιχνίτου Αργυρέλλη
Παναγιώτη.
(β)Εγκρίνει διάθεση πίστωση ποσού 6.786,00 € για Επισκευή του πρώην
κοινοτικού κατ/τος Ιππείου όπου θα στεγαστεί η Δ.Ε. Ευεργέτουλα
(γ) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 862,00 € για Δημιουργία
απομακρυσμένων προσβάσεων στο δίκτυο σύζευξις

Προ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου Εγκρίνει την απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή του
«Επισκευή του πρώην κοινοτικού κατ/τος Ιππείου πρώην κοινοτικού κατ/τος Ιππείου όπου θα στεγαστεί η Δ.Ε.
όπου θα στεγαστεί η Δ.Ε. Ευεργέτουλα»
Ευεργέτουλα» στον ΕΔΕ Κουτσέλλη που έδωσε την οικονομικότερη
προσφορά.

Προ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 54.500,00
€ με ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες
του μουσικού σχολείου του Δήμου Λέσβου».
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Έγκριση διάθεσης
προϋπολογισμού:

ορισμένων

πιστώσεων

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 54.500,00 € με ΦΠΑ για την «Προμήθεια
ειδών σίτισης: 1 .Για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Λέσβου και 2. Για
την σίτιση απόρων δημοτών.

του Εγκρίνει τα διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων του προϋπολογισμού:
 Διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
10.6641.0002
για «προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και
μηχανημάτων Διοικητικού»
 Διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00 € σε βάρος του
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Κ.Α.20.6641.0002 για «προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και
μηχανημάτων Περιβάλλον»
Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6641.0002 για «προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και
μηχανημάτων Τεχνικής»
Διάθεση πίστωσης ποσού 2.136,00 € σε βάρος του
Κ.Α.35.6641.0002 για «προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και
μηχανημάτων πράσινο»

Σχετ. οι αριθμ. 403,404,405,406/2013 Α.Α.Υ.
ο
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Έγκριση διάθεσης
προϋπολογισμού:

ορισμένων

πιστώσεων

του Εγκρίνει τα διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων του προϋπολογισμού:
 Διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6253
για «ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικού»
 Διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.20.6253
για «ασφάλιστρα οχημάτων-μηχανημάτων Καθαριότητας»
 Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6252
για «ασφάλιστρα μηχανημάτων Τεχνικής»
 Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6253
για «ασφάλιστρα οχημάτων-μηχανημάτων Τεχνικής»
 Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.35.6253
για «ασφάλιστρα οχημάτων-μηχανημάτων Πράσινο»
 Διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 50.6253
για «ασφάλιστρα οχημάτων Δημ. Αστυνομία»
 Διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.70.6253
για «ασφάλιστρα οχημάτων λοιπών υπηρεσιών (ΚΠΑ)»
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Διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00 € για συνδρομή Εγκρίνει τα διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του
στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
Κ.Α.00.6453.0002 για «συνδρομή στο πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ» έτους 2013.Σχετ. η αριθμ. 407/2013 Α.Α.Υ.
Διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για την Διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για την «προμήθεια γραφικής
«προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε. Μυτιλήνης και τις λοιπές
γραφείων για την Δ.Ε. Μυτιλήνης και τις λοιπές ΔΕ ΔΕ του Δήμου Λέσβου» και την με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεση της
του Δήμου Λέσβου»
προμήθειας
Διάθεση πίστωσης ποσού 68.600,00 € για την Διάθεση πίστωσης ποσού 68.600,00 € για την «προμήθεια ειδών
«προμήθεια
ειδών
καθαριότητας
και καθαριότητας και
ευπρεπισμού για την Δ.Ε. Μυτιλήνης και τις

Σχετ. οι αριθμ. 327,328,329,330,331,332,333/2013 Α.Α.Υ.
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ευπρεπισμού για την Δ.Ε. Μυτιλήνης και τις λοιπές
ΔΕ του Δήμου Λέσβου»
Διάθεση πίστωσης ποσού 31.965,12 € για λογιστική
τακτοποίηση για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου
Εθν.Τράπεζας
Ελλάδος
από
την
Αγγελική
Χατζηπαναγιώτη ως νόμιμου
κληρονόμου του
Πανγ.Χατζηπαναγιώτη
και
την
Ευφροσύνη
Χατζηπαναγιώτη νόμιμο κληρονόμου του Παναγιώτη
Χατζηπαναγιώτη
Διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για το έργο
«Δράσεις
προσαρμογής
της
παραδοσιακής
αγγειοπλαστικής-κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν
CERAMEUS το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο
του
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 20072013»
με κωδ. Έργου Κ1-07.
Έγκριση και ανάθεση ,μετά από συλλογή προσφορών
για την Παραγωγή Πληροφοριακού Υλικού της
Πράξης «Τοπική Πλατφόρμα για την απασχόληση
και Επιχιρηματικότητα των Νέων στην Καινοτομία
και την Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού της
μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α
ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΙ
ΧΑΛΚΕΛΙΑ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
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Έγκριση
τιμών
για
δημιουργία
Μητρώου
Εργοληπτικών
Εταιρειών
αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών.

11

11ο

Όροι διακήρυξης για
διαγωνισμό εκμίσθωσης

δημόσιο
ακινήτου

πλειοδοτικό
στην Δ.Κ.

λοιπές ΔΕ του Δήμου Λέσβου» και την με πρόχειρο διαγωνισμό
εκτέλεση της προμήθειας.
Εγκρίνει με πλειοψηφία τη διάθεση πίστωσης 31.965,12 € σύμφωνα με
την εισήγηση.

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 60.100,00 € για «Δράσεις
προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής κεραμικής στο
σύγχρονο επιχειρείν CERAMEUS

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο Λέσβου, και εγκρίνει
τη διάθεση πίστωσης 5.000,00 €

Εγκρίνει το πρακτικό διαγωνισμού της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χ.Α.Δ.Α
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΛΙΑ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» και
κατακυρώνει αυτή στη ENVIROPLAN Μελετητική-Σύμβουλοι
Αναπτυξιακών & Τεχνικών έργων Α.Ε. _Λώλος Θ.,Κουτσιούμπα
Δ.,Γραμματικού Ζ.,Τσομπανέλλης Ι.,Παπαντώνη Δ. που συγκέντρωσε
τη μεγελύτερη βαθμολογία 85,15.
Εγκρίνει τη δημιουργία Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών
αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών για την περίοδο 1.4.2013 έως
31.3.2014 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά
Δημοτική Ενότητα.
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ.
Παλαιοκήπου ΔΕ
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Παλαιοκήπου ΔΕ Γέρας Δήμου Λέσβου

Γέρας Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την εισήγηση.

Όροι διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό
εκμίσθωσης
ακινήτου
(πρώην
ψητοπωλείου Ζεϊβέκη) στην ΔΕ Λουτροπόλεως
Θερμής Δήμου Λέσβου
Όροι διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου (δύο λυόμενων
δημ. ακινήτων) στην ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής
Δήμου Λέσβου
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και νομιμοποίηση
δαπάνης ποσού 1.115,92 € για πληρωμή
εφημερίδων και ποσού 2.265,38 € για πληρωμή
δικηγόρων
Ορισμός δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις
του Δήμου Λέσβου

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου στην ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής
Δήμου Λέσβου
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου (δύο λυόμενων
δημ. ακινήτων)
στην ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής Δήμου Λέσβου
Εγκρίνει διάθεση πίστωσης και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 1.115,92 €
για πληρωμή εφημερίδων και ποσού 2.265,38 € για πληρωμή δικηγόρων
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων
Εγκρίνει με πλειοψηφία τη γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Μαρία
Σπυρέλλη για την μη άσκηση εφέσεως στην υπόθεση του Παναγιώτη
Παπάζογλου.

Μυτιλήνη 4 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καραγεωργίου Ευστράτιος-Αντιπρόεδρος
Αθανάσης Θεμιστοκλής
Κορδώνης Χρήστος
Κουνιαρέλλης Ηλίας
Μαρινάτος Σωτήρης
Παλαιολόγος Ευάγγελος
Πατερέλλης Παντελής
Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος
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