
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 10/18.3.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 Προ 1 175 17η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  17η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 12333/15-3-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

2 Προ 2 176 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 €
σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6819.0002  για  την  «Έκδοση  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία αγοράς αρχοντικού ‘Κατσάνη’».
Σχετ. η αριθμ. 462/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

3 Προ 3 177 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 704.139,66 € σε βάρος
του Κ.Α.  25.7312.0015 για την «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου
Λέσβου» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 465/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6767.0008 για την «Προστασία – διαμόρφωση αρχαίου θεάτρου
Μυτιλήνης (Προγραμματική σύμβαση)» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 466/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7331.0014  για  την  «Αναδιάταξη χώρων στο  ισόγειο  του  Δ.Σ.
Σκαλοχωρίου και αντικατάσταση κουφωμάτων» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 468/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

4 1αο 178 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 127,34 € σε βάρος του
Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 51/2015 Διαταγής Πληρωμής
Ειρηνοδικείου Καλλονής στον Χριστόδουλο Τατά».
Σχετ. η αριθμ. 423/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
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2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 292,62 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  1/2016  απόφασης
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Σπύρο Κάκκαρο».
Σχετ. η αριθμ. 424/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 152,13 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  16/2015  απόφασης
Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου στον Δημήτριο Μουτζούρη».
Σχετ. η αριθμ. 425/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 538,26 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  6/2016  απόφασης
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Παναγιώτη Ζαργκλή».
Σχετ. η αριθμ. 426/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.721,84 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  19/2015  απόφασης
Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου στον Κων/νο Πιτσιλαδή».
Σχετ. η αριθμ. 427/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 299,51 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  17/2015  απόφασης
Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου στον Αντώνιο Γλεζέλλη».
Σχετ. η αριθμ. 428/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 470,41 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  18/2015  απόφασης
Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου στον Αντώνιο Γλεζέλλη».
Σχετ. η αριθμ. 429/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

5 1βο 179 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  25.6662.0002  για  την  «Προμήθεια  υδραυλικών  ειδών  για  τη
συντήρηση  υδατοδεξαμενών  πυρόσβεσης  πολιτικής  προστασίας  Δήμου
Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 439/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.200,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 70.6162.0001 για την «Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων
Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 438/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.300,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6453.0002 για την «Συνδρομή στο διεθνές πρόγραμμα ‘Γαλάζιες
Σημαίες’».
Σχετ. η αριθμ. 437/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
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6 1γο 180 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.380,00 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  70.6162.0004  για  την  «Ανάθεση  σύνταξης  υγειονομικών
εκθέσεων ιαματικών πηγών Θερμών Πολιχνίτου, Μολύβου και Λισβορίου».
Σχετ. η αριθμ. 440/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

7 1δο 181 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 81.466,12 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6711.0001  για  την  «Καταβολή  επιχορήγησης  στη  Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων -  Δ΄ κατανομή 2015 βάσει της ΑΔΣ 69/2016».
Σχετ. η αριθμ. 455/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 151.294,21 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6711.0001  για  την  «Καταβολή  επιχορήγησης  στη  Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για  κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων -  Δ΄ κατανομή 2015 βάσει της ΑΔΣ 69/2016».
Σχετ. η αριθμ. 456/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 151.294,21 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6711.0001  για  την  «Καταβολή  επιχορήγησης  στη  Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για  κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων -  Α΄ κατανομή 2016 βάσει της ΑΔΣ 69/2016».
Σχετ. η αριθμ. 457/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 81.466,12 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6711.0001  για  την  «Καταβολή  επιχορήγησης  στη  Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων -  Α΄ κατανομή 2016 βάσει της ΑΔΣ 69/2016».
Σχετ. η αριθμ. 458/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

8 1εο 182 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 20.6063.0003 για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 452/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6063.0003 για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 453/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 35.6063.0003 για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
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Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 454/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

9 2αο 183 15η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  15η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 11285/8-3-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

10 2βο 184 16η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  16η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 11283/10-3-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.
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11 3ο 185 Έγκριση  έκδοσης  ενταλμάτων  προπληρωμής  και
διάθεση  πιστώσεων  για  επεκτάσεις  δημοτικού
φωτισμού.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και τη διάθεση
των παρακάτω πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 :

Κ.Α.
Προϋπολ
ογισμού

Ποσό σε
EURO

Τίτλος Υπόλογος
και

Ημ.Λήξης
Απόδοσης
Υπολόγου

20.6211.0
002

11572,89 430

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ

Σ
ΠΡΟΠΛΗΡ

ΩΜΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ  ΧΕ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ,  ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  10
ΝΕΩΝ  Φ/Σ  ΣΕ  10
ΝΕΟΥΣ  ΣΤΥΛΟΥΣ
ΣΤΟΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΔΡΟΜΟ  ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ  ΠΡΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΗΝ
Τ.Κ.ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ) 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΚΡΗ

ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:

9/6/2016

20.6211.0
002

2315,22 431

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ

Σ
ΠΡΟΠΛΗΡ

ΩΜΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ  ΧΕ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ,  ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  2  Φ/Σ
ΣΕ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ  ΣΤΗΝ
ΑΝΑΞΟ  "ΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ  ΤΑΒΕΡΝΑΣ
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ") 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΚΡΗ

ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:

9/6/2016

20.6211.0
002

172,09 432

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ

Σ
ΠΡΟΠΛΗΡ

ΕΚΔΟΣΗ  ΧΕ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ,  ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  3

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΚΡΗ

ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
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12 4ο 186 Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου
καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού
τέλους  από  τους  προσερχόμενους  στους  χώρους  της
Λαϊκής  Αγοράς  του  Δήμου  Λέσβου  πωλητές
(επαγγελματίες – παραγωγούς).

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τον καθορισμό του
ύψους,  της  διαδικασίας  και  του  τρόπου  καταβολής  και  είσπραξης  του
ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους της
Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Λέσβου πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς)
ως εξής :
Α.  Τον  καθορισμό  ημερήσιου  ανταποδοτικού  τέλους  που  υποχρεούνται  να
καταβάλουν  οι  επαγγελματίες  πωλητές  και  παραγωγοί  που  προσέρχονται
στους  χώρους  των  Λαϊκών  Αγορών  που  λειτουργούν  στο  Δήμο  Λέσβου,
ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής:
α) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών θα καταβάλουν € 3,00 (τρία
ευρώ) ημερησίως για κατάληψη χώρου, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών
που,  με  βάση  τη  σχετική  άδεια,  δικαιούνται  να  δραστηριοποιούνται  κάθε
ημερολογιακό μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες
πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας
προς  εργασία,  η  οποία  διαρκεί  περισσότερο  από  έναν  (1)  μήνα  και
βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
β)  οι  παραγωγοί  που  κατέχουν  άδεια  προσέλευσης  στις  λαϊκές  αγορές  θα
καταβάλουν € 3,00 (τρία ευρώ) ημερησίως για κατάληψη χώρου, μόνο για
όσες ημέρες προσέρχονται στη Λαϊκή Αγορά.
Β.  Η καταβολή του ανωτέρω τέλους από τους επαγγελματίες πωλητές και
παραγωγούς,  θα  πραγματοποιείται  ανά  μήνα  και  όχι  πέραν  της  10ης  του
επόμενου  από  τη  λήξη  εκάστου  μήνα.  Η  πληρωμή των  τελών  θα  γίνεται
αποκλειστικά στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, αποκλειομένης
της  περίπτωσης  καταβολής  του  τέλους  στους  υπαλλήλους  της  Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο χώρο για την
καταγραφή των προσερχομένων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών.
Γ. Η μη καταβολή του ανωτέρω τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα
πέραν  των  δύο  μηνών,  συνεπάγεται  την  αυτοδίκαιη  αναστολή  ισχύος  της
άδειας  του  η  οποία  απλώς  διαπιστώνεται  με  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.  Σε  περίπτωση  μεταγενέστερης  εξόφλησης  των  οφειλών,  η
αναστολή αίρεται επίσης αυτοδίκαια.
Δ. Oι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος
υπέρ  Δήμων  του  άρθρου  21  του  β.δ.  24-9/20-10-1958  (Α'  171)  για  την
καθαριότητα  και  αποκομιδή  των  απορριμμάτων  των  χώρων  που
χρησιμοποιούνται από τις Λαϊκές Αγορές και από το τέλος για τη χρήση των
χώρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ.
24-9/20-10-1958 ( Α' 171).

13 5ο 187 Αντικατάσταση  μέλους  επιτροπής  δημοπρασιών  για [Ομόφωνα]  Αντικαθιστά  τον  δημοτικό  σύμβουλο  Ηλία  Κουνιαρέλλη  από
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εκμίσθωση  ή  εκποίηση  πραγμάτων  (κινητών  &
ακινήτων)  του  Δήμου  Λέσβου  και  των  προς  αγορά  ή
μίσθωση από το Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους.

τακτικό μέλος της επιτροπής 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,
δεδομένου ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με τον
δημοτικό σύμβουλο και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Ευστράτιο Κυρατζή – Χρυσοστόμου.
Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:
α)  Τον  Αντιδήμαρχο  Οικονομικών  και  Ανάπτυξης  -  Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από
τον  Αντιδήμαρχο  Ποιότητας  Ζωής,  Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου  κ.
Καρασάββα Νικόλαο.
β) Το δημοτικό σύμβουλο κ. Αλεξίου Δημήτριο ως μέλος, αναπληρούμενο από
τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αμπουλό Ιωάννη.
γ) Το δημοτικό σύμβουλο κ. Κυρατζή – Χρυσοστόμου Ευστράτιο ως μέλος,
αναπληρούμενο από το δημοτικό σύμβουλο κ. Καραγεωργίου Ευστράτιο.
Η  θητεία  της  παραπάνω  επιτροπής  ακολουθεί  τη  θητεία  της  παρούσας
Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι έως 5.3.2017.

14 6αο 188 Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικούς υπαλλήλους για συμμετοχή σε επιμορφωτικό
σεμινάριο.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στους υπάλληλους της
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Αναστασίου  Αιμιλία,  Καραγιάννη Αναστασία
και  Συριανού  Κωνσταντίνα,  με  αποδοχές  (ημερήσια  αποζημίωση),  για
επιμορφωτικούς λόγους προκειμένου να συμμετάσχουν για το διάστημα από
28/03/2016  έως και  01/04/2016  (5-ήμερο)  σε  Επιμορφωτικό Σεμινάριο  που
διοργανώνει  το  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  (ΙΝ.ΕΠ)  του  Εθνικού  Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  στην Αθήνα με τίτλο
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ –
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των παραπάνω υπαλλήλων.
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.

15 6βο 189 Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικό  υπάλληλο  για  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικό
σεμινάριο.

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  την  χορήγηση  της  απαιτούμενης  άδειας  στον  υπάλληλο  της
Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Νικόλαο  Περγάμαλη,  με  αποδοχές,  για
επιμορφωτικούς λόγους,  προκειμένου να συμμετάσχει για το διάστημα από
28/03/2016  έως και  01/04/2016  (5-ήμερο)  σε  Επιμορφωτικό Σεμινάριο  που
διοργανώνει  το  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  (ΙΝ.ΕΠ)  του  Εθνικού  Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  στην Αθήνα με τίτλο
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ –
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ».
Β)  Εγκρίνει  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  με  αεροπλάνο  του
παραπάνω Υπαλλήλου.
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.

16 6γο 190 Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικό  υπάλληλο  για  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικό
σεμινάριο.

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  την  χορήγηση  της  απαιτούμενης  άδειας  στην  υπάλληλο  της
Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Γεωργίας  Χάφτα,  με  αποδοχές,  για
επιμορφωτικούς λόγους,  προκειμένου να συμμετάσχει για το διάστημα από
28/03/2016  έως και  01/04/2016  (5-ήμερο)  σε  Επιμορφωτικό Σεμινάριο  που
διοργανώνει  το  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  (ΙΝ.ΕΠ)  του  Εθνικού  Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  στην Αθήνα με τίτλο
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».
Β)  Εγκρίνει  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  με  αεροπλάνο  της
παραπάνω  υπαλλήλου  (και  των  λοιπών  μετακινήσεων  που  αφορούν  το
σεμινάριο).
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.

17 7ο 191 Έγκριση  Απολογισμού  Κληροδοτήματος  Ελβίρας
Κατσούλη οικονομικού έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τον  Απολογισμό  οικονομικού  έτους  2015  του
Κληροδοτήματος  ΕΛΒΙΡΑΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΗ,  όπως  εγκρίθηκε  από  το
Συμβούλιο της Δ.Κ. Μυτιλήνης με την υπ’ αριθμ. 30/2016 απόφασή του και ο
οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :
ΕΣΟΔΑ : 5.707,15 €
ΕΞΟΔΑ : 0,00 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ :
5.707,15 €

18 8ο 192 Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  και  της  διακήρυξης
δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο  «Τσιμεντοστρώσεις
οδών  και  εσωτερικού  δικτύου  της  Δ.Ε.  Καλλονής
(Καλλονή – Παρακοίλων – Σκαλοχωρίου)».

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις
οδών και εσωτερικού δικτύου της Δ.Ε. Καλλονής (Καλλονή – Παρακοίλων –
Σκαλοχωρίου)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 59.967,00 € με ΦΠΑ,
όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από  εργοληπτική επιχείρηση γραμμένη
στο  ΜΕΕΠ  για  έργα  κατηγορίας  πτυχίων  Οδοποιίας  μετά  από  «ανοικτό
πρόχειρο  διαγωνισμό»  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  σύστημα
δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» επάνω στις τιμές του
τιμολογίου της μελέτης.
Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου της
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διακήρυξης.

19 9ο 193 Εξέταση  αιτήματος  Ιωάννη  Καραγιάννη  για
εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Α)  Κάνει  δεκτό  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  356/5-1-2016  αίτημα  του  Ιωάννη
Καραγιάννη για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου, δεδομένου
ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου, αφού παραιτείται από το σύνολο των
τόκων και δικαστικών εξόδων.
Β)  Εγκρίνει  να  καταβληθεί  στον  ως  άνω  από  το  Δήμο  Λέσβου  μόνο  το
κεφάλαιο, ήτοι το ποσό των 3.507,84 € ως οφειλόμενο ποσό που διεκδικεί με
την  3/8/2015  και  υπ’  αριθμ.  κατάθεσης  52/2015  αγωγή  του  ενώπιον  του
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης(τακτική διαδικασία), άνευ τόκων και δικαστικών
εξόδων.
Γ) Δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο κ. Νικόλαο Κουρτζέλλη
για την κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου
Λέσβου με τον Ιωάννη Καραγιάννη, σύμφωνα με τους ως άνω όρους, μετά την
προβλεπόμενη  επικύρωση  της  νομιμότητας  της  παρούσας  από  την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

20 10ο 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 την ειδική συνεργάτιδα του Δήμου σε νομικά θέματα για την
αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.

Μυτιλήνη 21 Μαρτίου 2016 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
       Δήμαρχος Λέσβου

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
3.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
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4.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
5.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
6.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Ε. Καραγεωργίου

10


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
	ΘΕΜΑ


