ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 13 /17.4.2012 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
με μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
Προ
Προ

Έγκριση απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Εγκρίνει-με πλειοψηφία- τον απολογισμό της Α/θμιας Σχολικής
Επιτροπής έτους 2012
Καθορισμός δικαιώματος βοσκής κατά κεφαλή ζώου Καθορίζει δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλή ζώου , για εισαγωγή στους
για εισαγωγή στους δημοτικούς βισκοτόπους για την δημοτικούς βοσκοτόπους, για την κτηνοτροφική περίοδο 2012-2013 ως
κτηνοτροφική περίοδο μέχρι 31.12.2013.
ακολούθως:
 0,35 € για κάθε μικρό ζώο (αιγοπρόβατα) και 0,53 € για κάθε
μεγάλο ζώο (βοοειδή)
Προσαύξηση 50% στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπερβάσεις κατά τα
οριζόμενα του αρ. 6 του 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ 171 Α΄1958) στον αριθμό
των εισαγόμενων ζώων, ήτοι 0,53 € για κάθε μικρό ζώο και 0,80 ε για
κάθε μεγάλο ζώο
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Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για ανταλλακτικά
οχημάτων και για συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή του
Σπύρου Κάκαρου
Ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
για την οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του
προϋ/σμού,σύμφωνα με τις αριθμ. Πρωτ.:
24205/9.4.2013,24208/9.4.2013,25124/11.4.2013,
Δ.Υ./11.4.2013, 25213/12.4.2013,2 5211/12.4.2013,
253004/12.4.2013
εισηγήσεις
της
Δ/νσης

Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων για ανταλλακτικά οχημάτων και για
συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων σύμφωνα με την

εισήγηση.
Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.376,01 € για την πληρωμή στον
Σπύρο Κάκαρο (απόφαση Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης)
Γίνεται ενημέρωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων που αναφέρονται στις με
αριθμ.πρωτ.
24205/9.4.2013,24208/9.4.2013,25124/11.4.2013,
Δ.Υ./11.4.2013, 25213/12.4.2013,2 5211/12.4.2013, 253004/12.4.2013
εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
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Εγκρίνει διάθεση πίστωσης για την προπληρωμή των προνοιακών
επιδομάτων λόγω ένδειας και πυρκαγιάς στους αντίστοιχους ΚΑ
αναλυτικά ως εξής:
1. Εγκρίνει διάθεση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α.00.6741.0015
«Α΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ /ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ»
 ποσού 600,00 € στο όνομα της Τσοκαρά Αρετής του
Αναστασίου λόγω πυρκαγιάς της οικίας της
Σχετ. η αριθμ. 580/213 Αποφ.Αναλ.Υποχ.
 ποσού 400,00 € στο όνομα του Δεκελιώτου Δημητρίου του
Γεωργίου λόγω πυρκαγιάς της οικίας του
Σχετ. η αριθμ. 581/213 Αποφ.Αναλ.Υποχ.
 ποσού 300,00 € στο όνομα της Γεωργέλλη Βασιλείας του
Ιγνατίου λόγω πυρκαγιάς της οικίας της
Σχετ. η αριθμ. 582/213 Αποφ.Αναλ.Υποχ.
 ποσού 600,00 € στο όνομα του Τριανταφύλλου Μιχαήλ του
Ευστρατίου λόγω πυρκαγιάς της οικίας του..
Σχετ. η αριθμ. 583/213 Αποφ.Αναλ.Υποχ.
Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικον.έτους 2011 Εγκρίνει με πλειοψηφία- τον ταμειακό απολογισμό οικον.έτους 2011
και
2012
του
Κληροδοτήματος
Ελβίρας και 2012 του Κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη της Δ.Κ. Μυτιλήνης
Κατσούλη της Δ.Κ. Μυτιλήνης
Έγκριση πρακτικών:
Εγκρίνει τα πρακτικά των δημοπρασιών των παρακάτω έργων:
(α).-Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας (α).-Προμήθεια «Εξοπλισμού επίπλων για το παλαιό ελαιοτριβείο –
«Εξοπλισμού επίπλων για το παλαιό ελαιοτριβείο – σαπωνοποιείο Ελευθεριάδη, μετατροπή σε κέντρο πολυδραστηριότητας
σαπωνοποιείο Ελευθεριάδη, μετατροπή σε κέντρο Δ.Δ. Πέτρας»- και εγκρίνει την επανάληψη της δημοπρασίας που ήταν
πολυδραστηριότητας Δ.Δ. Πέτρας»
άγονη.
(β).-Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια (β).- «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση υποδομών στον Παιδικό
εξοπλισμού για την βελτίωση υποδομών στον Σταθμό ΠΙΚΠΑ της ΔΕ Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου» και εγκρίνει την
Παιδικό Σταθμό ΠΙΚΠΑ της ΔΕ Μυτιλήνης Δήμου επανάληψη του διαγωνισμού.
Λέσβου»
(γ).-Προμήθεια «Εξοπλισμός Παιδικών Σταθμών Αγ.Παρασκευής,
(γ).-Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας Ερεσού-Αντίσσης, Παμφίλων, Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου» και εγκρίνει
«Εξοπλισμός Παιδικών Σταθμών Αγ.Παρασκευής, την επανάληψη της δημοπρασίας που ήταν άγονη
Ερεσού-Αντίσσης, Παμφίλων, Πλωμαρίου Δήμου (δ).-1.-Εγκρίνει το από 28.3.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων
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Λέσβου»
(δ).- Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας
«Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ξενώνα φιλοξενίας
πλήρους και μικρ’ης διάρκειας διαμονής γυναικών
θυμάτων βίας Δήμου Λέσβου»
(ε).-Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του
έργου «Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου σε ξενώνα
Φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Λέσβου»
(στ).-Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού
του έργου «Αποκατάσταση της Στατικής Επάρκειας
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης-Γενική
Επισκευή- Αναδιαρρύθμιση κτιρίου- Διαμόρφωση
Περιβάλλοντος χώρου»
(ζ).-Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του
έργου «Εργασίες πλακόστρωσης στην οδό
Κομνηνάκη»
(η).- Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του
έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο
μεταφοράς από τη δεξαμενή Δ του Δήμου Καλλονής
προς τους οικισμούς του Δήμου»
(θ).-Άρση της υπ΄αριθμ. 15/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση πρακτικού
επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση
ζημιών στο Γυμνάσιο Άντισσας»

Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
Ξενώνα φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής γυναικών
θυμάτων βίας Δήμου Λέσβου»», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται
στο παρόν απόσπασμα και σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος για την
προμήθεια επίπλων αναδείχθηκε η επιχείρηση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΕΒΕΕ, στην οποία και αναθέτει την ανωτέρω προμήθεια.
2.- Εγκρίνει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του από 28.3.2013 διαγωνισμού
για την προμήθεια Λευκών ειδών, οικιακών ειδών ηλεκτρικών ειδών και
ηλεκτρονικών ειδών.
3. –Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της
προμήθειας Λευκών ειδών, οικιακών ειδών ηλεκτρικών ειδών και
ηλεκτρονικών ειδών.

4.-Στον Διαγωνισμό καλούνταν να υποβάλλουν προσφορές υποψήφιοι
προμηθευτές και η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης
(ε).-Εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου σε ξενώνα Φιλοξενίας πλήρους και
μικρής διάρκειας διαμονής γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Λέσβου» και
αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον ΕΔΕ κ.
«ΧΑΛΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ» που αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 4%.
(στ).-Εγκρίνει το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Αποκατάσταση της Στατικής Επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου
Μυτιλήνης-Γενική Επισκευή- Αναδιαρρύθμιση κτιρίου- Διαμόρφωση
Περιβάλλοντος χώρου» και αναθέτει την εκτέλεση του έργου στο
ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 47,54%.
(ζ).-Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«Εργασίες πλακόστρωσης στην οδό Κομνηνάκη» και αναθέτει την
εκτέλεση του έργου στον ΑΝΤΩΝΗ ΓΛΕΖΕΛΛΗ με ποσοστό έκπτωσης
44%.
(η).-Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο μεταφοράς από τη δεξαμενή Δ
του Δήμου Καλλονής προς τους οικισμούς του Δήμου» και αναθέτει την
εκτέλεση του έργου στην ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 46,528 §
(θ).-Εγκρίνει την άρση της υπ΄αριθμ. 15/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής
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διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο
Άντισσας» και αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΡΟ με ποσοστό έκπτωσης 3%.
Καθορίζει –με πλειοψηφία- το μισθωτικό αντάλλαγμα για απευθείας
παραχώρηση του δικαιώματος απλής
χρήσης κοινοχρήστων χώρων
αιγιαλού , παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής
περιφέρειας του Δήμου Λέσβου ,σύμφωνα με την ΚΥΑ
Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.3.2013, σύμφωνα με την εισήγηση.

Καθορισμός
μισθωτικού
ανταλλάγματος
για
απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής
χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού , παραλίας
που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής
περιφέρειας του Δήμου Λέσβου ,σύμφωνα με την
ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.3.2013
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επονόματι της Αποσύρεται το θέμα.
υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου Ευστρατίας
Βαϊτη
ποσού α)2.000 € για δικαστικά έξοδα και β)500 € για
συμβολαιογραφικά έξοδα .
Ορισμός :
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων δικαστικών
 α)δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις επιμελητών και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου
του Δήμου Λέσβου.
 β)δικαστικών
επιμελητών
και
συμβολαιογράφων

Μυτιλήνη 22 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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