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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 6/10.2.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 68 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 45.000,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 35.6279.0001 για «Κλάδεμα υψηλών δένδρων Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 370/2015 ΑΑΥ. 

2 Προ 2 69 Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για απευθείας ανάθεση 

κατεπειγουσών εργασιών λόγω θεομηνίας. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας «Κλάδεμα υψηλών δένδρων 

του Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού μελέτης 46.394,20 € με ΦΠΑ την 

απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος σε εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που έχουν από τις κείμενες διατάξεις τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 3/2015 σχετική 

μελέτη. 

Β) 1.- Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 237/2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, με 

την οποία ανατέθηκε απευθείας λόγω του κατεπείγοντος η εργασία 

«Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δήμου Λέσβου» στην κα ΚΑΝΑΚΗ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, Ε.Δ.Ε. με ΑΦΜ 03504285, που προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 5%, ήτοι αντί συνολικού ποσού 22.040,00 € με ΦΠΑ. 

2.- Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 238/2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, με 

την οποία ανατέθηκε απευθείας λόγω του κατεπείγοντος η εργασία 

«Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δήμου Λέσβου» στον κ. ΓΕΝΝΑΤΟ 

ΘΕΟΦΑΝΗ, Γεωπόνο Ε.Δ.Ε. με ΑΦΜ 110099934, που προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 5%, ήτοι αντί συνολικού ποσού 22.034,49 € με ΦΠΑ. 

3 Προ 3 70 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6495.0001 για «Απομαγνητοφώνηση, εκτύπωση και αποστολή 

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 362/2015 ΑΑΥ. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6266.0004 για «Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης 

(ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κλπ του Δήμου». 
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Σχετ. η αριθμ. 361/2015 ΑΑΥ. 

 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 7.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6613.0000 για «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 360/2015 ΑΑΥ. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.7133.0010 για «Προμήθεια συστημάτων ήχου, GPS χειρός, κλπ». 

Σχετ. η αριθμ. 366/2015 ΑΑΥ. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6278.0001 για «Εργασία υπηρεσιών ασφάλειας με ηλεκτρονικά μέσα 

(security) Δημοτικών κατ/των και λοιπών Δημ. κτιρίων». 

Σχετ. η αριθμ. 365/2015 ΑΑΥ. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 46.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6481.0001 για «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου». 

Σχετ. η αριθμ. 368/2015 ΑΑΥ. 

4 Προ 4 71 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων’. 

[Ομόφωνα] 

1.- α) Ψηφίζει πίστωση ύψους 29.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0000 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την «Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 354/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

β) Ψηφίζει πίστωση ύψους 29.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την «Προμήθεια 

γραφικής ύλης και υλικά γραφείων λοιπών Δ.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 355/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

γ) Ψηφίζει πίστωση ύψους 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6612 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την «Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων». 

Σχετ. η αριθμ. 356/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

δ) Ψηφίζει πίστωση ύψους 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6612 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την «Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων». 

Σχετ. η αριθμ. 357/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 

12/2015 συνημμένη ενιαία μελέτη «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

υλικά γραφείων» ύψους 61.000,00 € με ΦΠΑ. 

3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 12/2015 συνημμένη μελέτη. 
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5 Προ 5α 72 Έγκριση απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση 

κατεπειγόντων έργων - εργασιών λόγω θεομηνίας. 

[Κατά πλειοψηφία] 

Α) Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης των κάτωθι έργων - εργασιών την 

απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος σε εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που έχουν από τις κείμενες διατάξεις τις προϋποθέσεις : 

1.- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΣΒΟΡΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ» συνολικής πίστωσης 

5.000,00 με ΦΠΑ, με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθμ. 17/2015 τεχνική μελέτη. 

2.- «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΣΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» συνολικής 

πίστωσης 23.200,00 με ΦΠΑ, με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 18/2015 τεχνική μελέτη. 

3.- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» συνολικής 

πίστωσης 10.000,00 με ΦΠΑ, με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 20/2015 τεχνική μελέτη. 

4.- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. 

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ» συνολικής πίστωσης 5.000,00 με ΦΠΑ, με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 21/2015 τεχνική μελέτη. 

5.- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ 

Δ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικής πίστωσης 

3.000,00 με ΦΠΑ, με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθμ. 22/2015 τεχνική μελέτη. 

6.- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 

συνολικής πίστωσης 6.797,60 με ΦΠΑ, με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 13/2015 τεχνική μελέτη. 

Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 176/2-2-2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, 

με την οποία ανατέθηκαν απευθείας τα παραπάνω έργα – εργασίες λόγω 

του κατεπείγοντος αντίστοιχα ως ακολούθως : 

1.- Στον ανάδοχο ΖΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, εργολήπτη 

δημοσίων έργων, με ΑΦΜ 026269771. 

2.- Στον ανάδοχο ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, τεχνική εταιρεία, με ΑΦΜ 

099832259. 

3.- Στον ανάδοχο ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, τεχνική εταιρεία, με ΑΦΜ 

099832259. 

4.- Στον ανάδοχο ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, εργολήπτη 

δημοσίων έργων, με ΑΦΜ 100655393. 

5.- Στον ανάδοχο ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εργολήπτη 

δημοσίων έργων, με ΑΦΜ 073770644. 
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6.- Στον ανάδοχο ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εργολήπτη 

δημοσίων έργων, με ΑΦΜ 073770644. 

Γ) Μετά την εγγραφή των έργων – εργασιών στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου έτους 2015 θα ακολουθήσει νέα απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία 

αντίστοιχων Κ.Α. 

6 Προ 5β 73 Έγκριση απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση 

κατεπείγουσας εργασίας λόγω θεομηνίας. 

[Κατά πλειοψηφία] 

Α) Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ 

ΧΩΡΟ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ. 

ΛΕΣΒΟΥ» συνολικής πίστωσης 11.906,00 € με ΦΠΑ την απευθείας 

ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος σε εργοληπτική επιχείρηση που έχει από 

τις κείμενες διατάξεις τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 10/2015 τεχνική μελέτη. 

Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 205/3-2-2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, 

με την οποία ανατέθηκε απευθείας η ανωτέρω εργασία λόγω του 

κατεπείγοντος στον ανάδοχο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΨΑΡΡΟ του ΔΟΥΚΑ, 

εργολήπτη δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με ΑΦΜ 018077515. 

Γ) Μετά την εγγραφή της ανωτέρω εργασίας στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου έτους 2015 θα ακολουθήσει νέα απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία 

αντίστοιχου Κ.Α. 

7 Προ 5γ 74 Έγκριση απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση 

κατεπείγοντος έργου λόγω θεομηνίας. 

[Κατά πλειοψηφία] 

Α) Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ‘ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ’ ΛΟΓΩ 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» συνολικής πίστωσης 10.000,00 € με ΦΠΑ την 

απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος σε εργοληπτική επιχείρηση 

που έχει από τις κείμενες διατάξεις τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 7/2015 τεχνική 

μελέτη. 

Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 203/3-2-2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, 

με την οποία ανατέθηκε απευθείας το ανωτέρω έργο λόγω του 

κατεπείγοντος στον ανάδοχο ΘΕΡΜΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

με ΑΦΜ 057157524. 

Γ) Μετά την εγγραφή του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου έτους 2015 θα ακολουθήσει νέα απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία 

αντίστοιχου Κ.Α. 
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8 Προ 5δ 75 Έγκριση απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση 

κατεπειγόντων έργων - εργασιών λόγω θεομηνίας. 

[Κατά πλειοψηφία] 

Α) Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης των κάτωθι έργων - εργασιών την 

απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος σε εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που έχουν από τις κείμενες διατάξεις τις προϋποθέσεις : 

1.- «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ – 

ΠΛΑΚΑΚΙΑ – ΕΣΣΟ ΠΑΠΑΣ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» συνολικής πίστωσης 

15.000,00 με ΦΠΑ, με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθμ. 14/2015 τεχνική μελέτη. 

2.- «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ Δ.Ε. 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» συνολικής πίστωσης 7.000,00 με ΦΠΑ, με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 15/2015 τεχνική μελέτη. 

3.- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ» συνολικής πίστωσης 10.000,00 με ΦΠΑ, με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 19/2015 τεχνική 

μελέτη. 

Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 177/2-2-2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, 

με την οποία ανατέθηκαν απευθείας τα παραπάνω έργα – εργασίες λόγω 

του κατεπείγοντος αντίστοιχα ως ακολούθως : 

1.- Στον ανάδοχο ΣΚΛΑΒΟΥΝΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, εργολήπτη 

δημοσίων έργων, με ΑΦΜ 041628290. 

2.- Στον ανάδοχο ΓΛΕΖΕΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, εργολήπτη 

δημοσίων έργων, με ΑΦΜ 046176489. 

3.- Στον ανάδοχο ΛΟΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εργολήπτρια 

δημοσίων έργων, με ΑΦΜ 046175905. 

Γ) Μετά την εγγραφή των έργων – εργασιών στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου έτους 2015 θα ακολουθήσει νέα απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία 

αντίστοιχων Κ.Α. 

9 Προ 6 76 Καθορισμός του τέλους χρήσης των χώρων για την 

άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο 

Λέσβου. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου το τέλος χρήσης 

των χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο 

Λέσβου να καθοριστεί ως εξής : 

 75,00 € /m2 για την πόλη της Μυτιλήνης 

 50,00 € /m2 για όλο τον υπόλοιπο Δήμο Λέσβου 

10 Προ 7 77 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 9η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015 ως εξής : 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ 

00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών  πράξεων ποσού 10.000,00 ευρώ 

Το παραπάνω ποσό των 10.000,00 ευρώ διαμέσου του αποθεματικού 
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μεταφέρεται στον παρακάτω ΚΑ : 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ 

00.6331.0005 Πληρωμή παραβόλων και τελών ανταπόδοσης για την 

τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων Ν.4178/2013 ποσού 10.000,00 ευρώ 

11 1α
ο
 78 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6232 για «Μισθώματα κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων». 

Σχετ. η αριθμ. 352/2015 ΑΑΥ. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 108.188,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6232.0001 για «Μισθώματα σχολικών μονάδων ». 

Σχετ. η αριθμ. 353/2015 ΑΑΥ. 

12 1β
ο
 79 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

δημοσιεύσεων και αμοιβές δικηγόρων και 

συμβολαιογράφων. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 416,44 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6463 για την πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου. 

Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 447,76 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6111 για την πληρωμή των παρακάτω δικηγόρων για υποθέσεις του 

Δήμου. 

Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 338,27 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6494 για την πληρωμή των παρακάτω συμβολαιογράφων για υποθέσεις 

του Δήμου. 

13 2
ο
  80 Ορισμός εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων στην 

επιτροπή διαγωνισμών του Δήμου Λέσβου για την 

ανάθεση έργων μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης 

ΜΕΕΠ για το έτος 2015. 

[Ομόφωνα] Ορίζει τακτικό εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων 

στην επιτροπή διαγωνισμών του Δήμου Λέσβου για την ανάθεση έργων 

μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης ΜΕΕΠ για το έτος 2015 τον κ. 

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΝΟ, μέλος της ΠΕΣΕΔΕ, με αναπληρωματικό τον κ. 

ΚΑΛΔΕΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, μέλος της ΣΑΤΕ. 

14 3
ο
  81 Σύσταση και απόδοση Πάγιας Προκαταβολής έτους 

2015 στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου 

Λέσβου. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2015 στις δημοτικές 

και τοπικές κοινότητες του Δήμου Λέσβου, όπως αναφέρεται σε Πίνακα 

που υποβλήθηκε από το Λογιστήριο του Δήμου. 

Β) Ορίζει υπολόγους τους αντίστοιχους εκπροσώπους ή προέδρους των 

τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων. 

Γ) Εγκρίνει τους Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 από τους 

οποίους θα αντιμετωπιστούν οι δαπάνες για την πάγια προκαταβολή καθώς 

και το ύψος των δαπανών στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί 

στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.  

Δ) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 97.000,00 € (πρώτη κατανομή πάγιας 

προκαταβολής) σε βάρος του Κ.Α. 80.8251.0001 για την πληρωμή «Πάγια 

προκαταβολή Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου 

Λέσβου». 
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Σχετ. η αριθμ. 351/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

 

15 4
ο
   Ορισμός : 

 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του 

Δήμου Λέσβου. 

 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. 

[Ομόφωνα] 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 12 Φεβρουαρίου 2015 

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.- Κατσαβέλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

7.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

8.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος 
Σημείωση : Ο κ. Η. Κουνιαρέλλης προσήλθε μετά τη συζήτηση του 3

ου
 προ ημερησίας διάταξης θέματος, ενώ ο κ. Κ. Κατσαρός αποχώρησε κατά τη 

συζήτηση του 5
ου

 προ ημερήσιας διάταξης θέματος. 


