ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 40/30.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
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Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014.

2

1028

61η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2014.
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Έγκριση των πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης
και αξιολόγησης του διαγωνισμού ‘Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού’ του Δήμου Λέσβου.
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Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για εκμίσθωση ή
εκποίηση πραγμάτων.

ο

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6422
για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης για τις
μετακινήσεις υπαλλήλων έτους 2014.
Σχετ. η αριθμ. 949/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.546,16 € σε βάρος του Κ.Α.
30.7412.0023
«ΜΕΛΕΤΗ
‘ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΓΑΛΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΗ’
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 947/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 61η τροποποίηση του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 71.197/16-9-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Λέσβου.
1.- Εγκρίνει τα Πρακτικά διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης των
Επιτροπών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τον διαγωνισμό «Προμήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 69.599,90 € με τον
ΦΠΑ.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού» του Δήμου Λέσβου στην εταιρεία «ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ
Ο.Ε.», η οποία ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό με γενικό
σύνολο προσφοράς 45.809,72 € με ΦΠΑ.
Ορίζει επιτροπή για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών & ακινήτων) του Δήμου Λέσβου και των
προς αγορά ή μίσθωση από το Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους,
αποτελούμενη από τους κάτωθι :
α) Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λέσβου κ. Τσουπή Παναγιώτη ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από το δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιμή Ευστράτιο.
β) Το δημοτικό σύμβουλο κ. Αλεξίου Δημήτριο ως μέλος, αναπληρούμενο
από τη δημοτική σύμβουλο κα Ιωσηφέλλη Αθηνά.
γ) Το δημοτικό σύμβουλο κ. Κουνιαρέλλη Ηλία ως μέλος, αναπληρούμενο
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Έγκριση μετακίνησης δημοτικής υπαλλήλου στη Δανία
για συμμετοχή σε σεμινάριο.

Αποδοχή της από 23.8.2000 μυστικής διαθήκης του
Στυλιανού Σουτζιδέλλη και ορισμός συμβολαιογράφου.
Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

από το δημοτικό σύμβουλο κ. Καραγεωργίου Ευστράτιο.
Η θητεία της παραπάνω επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της παρούσας
Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι έως 5.3.2017.
Εγκρίνει τη μετακίνηση της υπαλλήλου Μακρή Δέσποινας, Μηχανολόγου
Μηχανικού, προϊσταμένης του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
και Σηματοδότησης, στο νησί Samsoe της Δανίας από τις 30/9/2014 έως και
τις 3/10/2014 για τη συμμετοχή της σε σεμινάριο στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Smilegov που διοργανώνει το δίκτυο ΔΑΦΝΗ.
Τα έξοδα μετακίνησης Μυτιλήνη – Κοπεγχάγη – Μυτιλήνη και διαμονής
καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το δίκτυο ΔΑΦΝΗ.
Τα έξοδα της ημερήσιας αποζημίωσης της υπαλλήλου Μακρή Δέσποινας
θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου
Λέσβου.
Αποσύρθηκε.
Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και
συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο
σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά θέματα για
την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.

Μυτιλήνη 2 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
7.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
8.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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