ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 11 /9.4.2012 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με
μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
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ΠΡΟ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών

(α).-Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της εργασίας «Εργασία
συντήρηση –αναβάθμισης-τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης
νέων εκδόσεων των εφαρμογών των διοικητικών και οικονομικών
υπηρεσιών Δήμου Λέσβου» που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απουσίας
ενός μέλους της επιτροπής δημοπρασιών.
(β).-Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου
«Πλακόστρωση οδών οικισμού Νάπης» και κατακυρώνει αυτή στον
ΕΔΕ Γλεζέλλη Αντώνιο με ποσοστό έκπτωσης 46%.
(β).-Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου
«Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειου κτιρίου τουαλετών στο Γυμνάσιο
Πλωμαρίου» και κατακυρώνει αυτή στον ΕΔΕ Πιπίνη Δημήτριο με
ποσοστό έκπτωσης 33,16%.
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και διάθεση πίστωσης ποσού
60.000,00 με ΦΠΑ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις
ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών
συστημάτων»
Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση, σύμφωνα με την εισήγηση.
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των
φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών
συστημάτων»
Έγκριση επαναδημοπράτησης για την προμήθεια
«Προμήθεια
ειδικού
εξοπλισμού
για
τον
εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου»
Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων που αναφέρονται στις με αριθμ.
προϋπολογισμού:
Πρωτ. α)23041/4.4.2013, β) 22787/3.4.2013, γ) 23214/19.3.2013, δ)
23214/5.4.2013, ε) 22893/3.4.2013, στ)23217/5.4.2013,ζ)22786/3.4.2013,
η) 22823/3.4.201 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λέσβου.
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Ο κ. Ε.Παλαιολόγος τάχθηκε κατά για το (β) σκέλος που αφορά
πληρωμή τόκων
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Καθορισμός
μισθωτικού
ανταλλάγματος
για
απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής
χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας
που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής
περιφέρειας του Δήμου Λέσβου
Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για
«Προμήθεια
λιπαντικών
οχημάτων
και
μηχανημάτων» συνολικής πίστωσης 40.136 € με
ΦΠΑ
Έγκριση ταμειακού απολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον.έτους 2012
Ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
για την οικονομική κατάσταση του Δήμου
Ορισμός δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις
του Δήμου Λέσβου

Αναβάλει τη λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση.

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης διαγωνισμού για «Προμήθεια
λιπαντικών οχημάτων και
μηχανημάτων» συνολικής πίστωσης
40.136 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τη μελέτη.
Εγκρίνει –με πλειοψηφία- τον ταμειακό απολογισμό του Δήμου Λέσβου
οικον.έτους 2012
Αναβάλλεται η ενημέρωση από τον Πρόεδρο Αντιδήμαρχο
Οικονομικών Υπηρεσιών για την επόμενη συνεδρίαση.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων

Μυτιλήνη 10 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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