ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 22/12.6.2012 ΕΚΤΑΚΤΗ -ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με μνεία της αποφάσεως που πάρθηκε.
Α/Α ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
69.600,00 € για την προμήθεια λαμπτήρων
,φωτιστικών σωμάτων ,ασφαλειών κλπ για τη
συντήρηση του δημοτικού φωτισμού λοιπών ΔΕ.
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Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ.
50/2013 μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας «λαμπτήρων
,φωτιστικών σωμάτων ,ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του
δημοτικού φωτισμού λοιπών ΔΕ» ύψους 69.600,00 € με ΦΠΑ.
Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 69.600,00 € σε βάρος των Κ.Α.
20.6662.0004, για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
Σχετ. η αριθμ. 773/2013 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει την με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεση της προμήθειας.
Καθορίζει τους όρους πρόχειρου διαγωνισμού που περιλαμβάνονται
στην αριθμ. 50/2013 μελέτη.

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού 1.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας
προμήθειας «Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών «Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων» και κατακυρώνει αυτήν
στον «Π.ΛΗΜΝΑΙΟ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» που αναδείχθηκε μειοδότης με
γραφείου»

γενικό σύνολο προσφοράς 39.879,60 € με ΦΠΑ.
2.-Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «Γραφικής ύλης και λοιπών
υλικών γραφείων» και αναθέτει αυτήν στον «Π.ΛΗΜΝΑΙΟ & ΥΙΟΙ
Ο.Ε.» που αναδείχθηκε μειοδότης με γενικό σύνολο προσφοράς
39.879,60 € με ΦΠΑ.
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
288.247,61 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών
τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου»
και του ΝΠΔΔ «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή Δήμου
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Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ.
25/2013 μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας «λαμπτήρων
,φωτιστικών σωμάτων ,ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του
δημοτικού φωτισμού λοιπών ΔΕ» ύψους 69.600,00 € με ΦΠΑ.
Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 288.247,61 € με ΦΠΑ σε βάρος των
Κ.Α. 15.6481.0001, 70.6481.002, 70.6481.0003, 70.6481.0005,
70.6481.0007 των ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
59.600,00 € για την προμήθεια υδραυλικών εν
γένει υλικών του Δήμου Λέσβου.
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και «Ζαχάρειος» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία
Παρασκευή» Δήμου Λέσβου, αντίστοιχα του προϋπολογισμού τους,
οικον. Έτους 2013-2014 (για το πρώτο Ν.Π.Δ.Δ.) και οικ. Έτους 2013
του δεύτερου Ν.Π.Δ.Δ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
Σχετ. οι αριθμ. 85, 23,24,25,26,27/2013 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει την με ανοιχτό διαγωνισμό εκτέλεση της προμήθειας.
Καθορίζει τους όρους πρόχειρου διαγωνισμού που περιλαμβάνονται
στην αριθμ. 25/2013 μελέτη.
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ.
28/2013 μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών για την
αντιμετώπιση των υδραυλικών βλαβών στις ΔΕ Δήμου Λέσβου
Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 59.600,00 € σε βάρος των Κ.Α.
10.6661.0004, 15.6661.0004, 20.6661.0002, 30.6662.0008, 30.6662.0016,
35.6661.0002, για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
Σχετ. οι αριθμ. 774,775,776,777,778,779/2013 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει την με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεση της προμήθειας.
Καθορίζει τους όρους πρόχειρου διαγωνισμού που περιλαμβάνονται
στην αριθμ. 28/2013 μελέτη.

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 1.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού της εργασίας
Εργασίας «Κοπή θάμνων ,ψηλών χόρτων κλπ «Κοπή θάμνων, Ψηλών χόρτων κλπ Χώρων Πρασίνου Δήμου Λέσβου
(Χρήση 2013)» και κατακυρώνει αυτήν στον «ΜΕΞΗ ΛΟΥΚΑ» που
χώρων πρασίνου Δήμου Λέσβου (Χρήση 2013)»

αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 32,00%.
2.-Αναθέτει την εκτέλεση της εργασίας «Κοπή θάμνων, Ψηλών χόρτων
κλπ Χώρων Πρασίνου Δήμου Λέσβου (Χρήση 2013)» και αναθέτει
αυτήν στον «ΜΕΞΗ ΛΟΥΚΑ» που αναδείχθηκε μειοδότης με ποσοστό
έκπτωσης 32,00%.

Μυτιλήνη 18 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Αθανάσης Θεμιστολής
Καραγεωργίου Ευστράτιος-αναπληρωματικό μέλος
Κορδώνης Χρήστος
Αντωνέλλη Αναστασία
Μαρινάτος Σωτήρης
Παλαιολόγος Ευάγγελος
Πατερέλλης Παντελής
Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος

3

