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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 13/22.5.2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με 

μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν. 

Δήμαρχος Λέσβου Βουνάτσος Δημήτριος 

 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
 

 

   

1 Προ Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΚΕΘΕΑ Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Λέσβου και του ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνη για την παραχώρηση χρήσης 

ακινήτου  για την στέγαση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  (ΚΕΘΕΑ) , σύμφωνα με 

το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης  

2 Προ Υλοποίηση του έργου «Υδρευτικό έργο από 

Ταμιευτήρα Μήθυμνας Λέσβου» και Πέτρας 

Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου «Υδρευτικό έργο από Ταμιευτήρα 

Μήθυμνας Λέσβου» και Πέτρας 

3 Προ Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση 

μελέτης Ύδρευσης,Αποχέτευσης και Επεξεργασίας 

Λυμάτων Δ.Δ. Μυστεγνών , Δ.Δ. Ν. Κυδωνιών Δήμου 

Λουτρόπολης Θερμής» στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 

2396/24.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20.8.2013) 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 

χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-1015» 

1.-Εγκρίνει την Υποβολή πρότασης ,στην Πρόσκληση με την αρ. πρωτ. 

2396/24.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20.8.2013) στο πρόγραμμα 

«Αστική Αναζωογόνηση 2012-1015», ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 6 

«Παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές» της μελέτης με τίτλο : 

Μελέτη Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. 

Μυστεγνών ,Δ.Δ. Ν.Κυδωνιών Δήμου Λουτρόπολης Θερμής»  

2.-Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2396/24.4.2013 

(Κωδικός πρόσκλησης 20.8.2013) στο πρόγραμμα «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-1015», ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 6 

«Παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές», με φορέα 

υλοποίησης το «Πράσινο Ταμείο». 

3.-Εξουσιοδοτεί τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτήρη 

Μαρινάτο ώστε να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την υποβολή της 
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εν λόγω πρότασης. 

4.-Ορίζει την υπάλληλο του Δήμου Λέσβου κ. Μαρία Πιαλλέ ως υπεύθυνη 

της Πράξεως 

4 1
ο
 Έγκριση ισολογισμού λύσης  της εκκαθάρισης της  

<< ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ>> 

Εγκρίνει τον ισολογισμό λύσης της εκκαθάρισης της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ» σύμφωνα με την ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ»  , 

αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

5 2
ο
 Εξωδικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση 

δίκηςγια απαιτήσεις  από το Δήμο της εταιρείας << 

ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΠΕΤΟΝ Αφοι Βαμβουκλή και 

ΣιαΟ.Ε>> 

Απορρίπτει-με πλειοψηφία- την πρόταση της Δημοτικής Αρχής 

6 3
ο
 Τροποποίηση πρ/σμού Δήμου, οικ. έτους 2013[σχετ. 

έγγραφα 32612/15-5-2013, 27675/18-4-2013, 

28493/23-4-2013 , 30146/30-4-2012 και 11-4-2013 ] 

Εγκρινει την τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθμ. 

32612/15-5-2013, 27675/18-4-2013, 28493/23-4-2013 , 30146/30-4-2012 

και το από 11-4-2013 έγγραφα] 

7 4
ο
 Συμβιβαστική-εξώδικη επίλυση απαιτήσεως της 

εταιρείας << Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε>> προς το 

Δήμο Λέσβου 

       Κάνει δεκτή –με πλειοψηφία-την αίτηση της Εταιρίας με την 

επωνυμία  «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.» για εξώδικο συμβιβασμό και 

κατάργηση δίκης, αφού αυτή :  

(α).-είναι καθόλα νόμιμη καθώς βασίζεται σε νόμιμη και εκ του νόμου 

προβλεπόμενη διαδικασία και 

(β).-είναι οικονομικά συμφέρουσα και ελκυστική, καθώς ο Δήμος εξ 

αυτής θα αποκομίσει σημαντικό όφελος, αφού εκ του ως άνω 

προτεινόμενου συμβιβασμού θα απαλλαγεί από την καταβολή σε αυτήν 

σημαντικού χρηματικού ποσού σύμφωνα και με την γνωμοδότηση της 

δικηγόρου. 

(γ) Να αναλάβει υποχρεώσεις των Αμιγών και Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων, οι οποίες έχουν λυθεί και βρίσκονται 

υπό εκκαθάριση προς την εταιρία Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε. σύμφωνα 

με το σκεπτικό που αναπτύσσεται στην επισυναπτόμενη εισήγηση του 

κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.   

 (δ) Το τελικό ποσό της πρότασης εξώδικου συμβιβασμού ύστερα από 

διαπραγμάτευση με την υπηρεσία που αναλαμβάνει ο Δήμος να 

καταβάλει είναι το ποσό  70.000,00 € και το οποίο θα καταβληθεί σε μία 

δόση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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Προϋπόθεση για να υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι να προσκομίσει η 

εταιρεία με την επωνυμία «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.» τα 

επικαιροποιημένα τιμολόγια που δεν υπάρχουν στο Δήμο Λέσβου.  

 

8 5
ο
 Έγκριση ταμειακού απολογισμού, οικ. έτους 2012 

του Δήμου Λέσβου 

Με πλειοψηφία 1.-Την έγκριση του Απολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2012, του Δήμου Λέσβου, όπως 

εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης. 

2.-Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως 

ορίζεται στο Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7. 

3.-Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών 

που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν, 3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

9 

 

6
ο
 

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων οφειλών, 

Δημ. Κατρακάζα κ.λ.π[σχετ. έγγραφο 32972/16-5-

2013] 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

10 7
ο
 

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών[σχετ. έγγραφο 

30144/30-4-2013 και 104254/4-12-2012] 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

11 8
ο
 

Επιβολή τέλους και προστίμου αυθαίρετης 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία << 

ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ>> 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 
 

 
 

12 9
ο
 

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της ΑΤΕ  του 

πρώην Δήμου Πλωμαρίου 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 8
ο
 

 

 

 

13 10
ο
 

Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, στις Δημ. 

Ενότητες Γέρας και Μανταμάδου 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

14 11
ο
 

Εγγραφή νέου κωδικού στον πρ/σμό, με τίτλο << 

απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμ. Παρ. και Δανείων για 

δάνεια υπαλλήλων του πρώην Δήμου Πέτρας>>, 

ποσού ευρώ 14.346,27 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

15 12
ο
 

Τροποποίηση πρ/σμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου 

Εγκρίνει την με αριθμ. 26/2013 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»  με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 
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16 13
ο
 

Έγκριση της αριθ. 50/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά την ανανέωση αδειών 

υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

17 14
ο
 

Έγκριση μελέτης προμήθειας και αντικατάστασης 

μέρους του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 

στο κωδωνοστάσιο του Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου 

Μόριας, πρ/σμού ευρώ 860,00 χωρίς ΦΠΑ 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

18 15
ο
 

Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του 

έργου <<Εκσυγχρονισμός δύο αντλιοστασίων 

δικτύου αποχέτευσης Δήμου Πέτρας>>, Συμπράττον 

γραφείο μελετών κ.κ Αχείμαστου και Βαβαλιάρου 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

19 16
ο
 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή 

φυσικού εδάφους στο έργο: << ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΓΡΙΟΥ>>, Ανάδοχος 

ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

20 17
ο
 Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού ευρώ 

220.000,00 για το έργο << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΛΥΜΑΤΩΝ-ΜΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΡΑΣ 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

21 18
ο
 Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως εποχιακές[αίτημα 

ξενοδοχειακών μονάδων στη Δ.Ε Μήθυμνας] 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

22 19
ο
 

Αίτηση κας Δουραμάνη Μύρτας, για αύξηση 

μισθώματος ακινήτου στη Δημ. Ενότητα Καλλονής 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

23 20
ο
 

Παραχώρηση χρήσης ακινήτου[κτίσμα στις εργ. 

Κατοικίες Καλλιθέας], στον Πολιτιστικό Όμιλο<< 

ΣΤΕΓΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ>> 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

24 21
ο
 

Έγκριση δαπανών [εορτασμός Αγ. Θεοδώρου, μνήμη 

γενοκτονίας Ποντίων και μνήμη μάχης του Σκρά, 

ευρώ 400,00-200,00 και 200,00-αντίστοιχα] 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

25 22
ο
 

Αποδοχή πιστώσεων[σχετ. έγγραφο 28890/25-4-2013] 
Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 
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26 23
ο
 

Έγκριση 1
ου

 Ανακ. Πίνακα του έργου << Βελτίωση 

βατότητας τμήματος Ε. Βοστάνη[Νοσοκομείο], 

Ανάδοχος Σ. Προκοπίου 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

27 24
ο
 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή 

φυσικού εδάφους στο έργο: << κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης στη θέση Πραστιό-Πλωμαρίου>>, 

Ανάδοχος Ε. Ζούρος 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

28 25
ο
 

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

<<Επισκευές, εγκατάσταση θέρμανσης και 

κατάλληλου τεχνητού φωτισμού στο Μουσείο 

Θεοφίλου>>, Ανάδοχος Γ. Χάλακας 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

29 26
ο
 

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

<<Εργασίες βελτίωσης υποδομών στο παιδικό 

σταθμό ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης>>, Ανάδοχος Γ. 

Χάλακας 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

30 27
ο
 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή 

φυσικού εδάφους στο έργο: << Εργα προστασίας 

ακτής Επάνω Σκάλας και επανασχεδιασμός της οδού 

Ναυμ. Έλλης>>, Ανάδοχος ΜΙΝΑΒΡΑ Τεχνική 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

31 28
ο
 

Έγκριση μελέτης του έργου << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ>>, πρ/σμού ευρώ 6.500,00 και τρ/ση 

πρ/σμού 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

32 29
ο
 

Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του πρώην ιατρείου 

Πέτρας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτρας 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

33 30
ο
 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 

 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

 Μυτιλήνη 24 Μαΐου  2013 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 
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1.-Χοχλάκα Βασιλική- -Γραμματέας 

2.-Αθανάσης Θεμιστοκλής 

3.-Αθανασιάδης Απόστολος 

4.-Αντωνέλλη Αναστασία 

5.-Αργυρίου Χρύσανθος 

6.-Αστυρακάκης Κωνς/νος 

7.-Βατός Ιωάννης 

8.-Βελούτσος Δημήτριος 

9.-Βουνάτσος Γεώργιος 

10.-Γυμνάγος Προκόπιος 

11.-Δόλκα Σοφία 

12.-Ζαφειρίου Δημήτριος 

13.-Καραγεωργίου Ευστράτιος 

14.-Κατράνης Νικόλαος 

15.-Κορδώνης Χρήστος 

16.-Κοτζαδημητρίου Κων/να 

17.-Κουμαράς Αντώνιος 

18.-Κουνιαρέλλης Ηλίας. 

 

 

 

 

 

 

19.-Κυρατζής-Χρυσοστόμου 

Ευστράτιος 

20.-Κυριαζής Γεώργιος  

21.-Λεμονός Γεώργιος 

22.-Μαρινάτος Σωτήρης 

23.-Παλαιολόγος Ευάγγελος 

24.-Πάλλης Γεώργιος 

25.-Πατερέλλης Παντελής 

26.-Πατέστος Απόστολος 

27.-Πνακά Ταξιαρχούλα 

28.-Σάββα Περσεφόνη 

29.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλλη Α. 

30.-Σταμάτης Παναγιώτης 

31.-Ταξείδης Αριστείδης 

32.-Τσακίρης Ιωάννης 

33.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης. 

 

 

 

 

 
Στο 2

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  ήλθε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Π.Παρασκευαϊδης και έφυγαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Σάββα , 

Κ.Κοτζαδημητρίου, Η.Κουνιαρέλλης, Σ.Μαρίνας 

Ι.Τσακίρης και Α.Ταξείδης                   

 
Στο 3

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  ήλθε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π.Παρασκευαϊδης και 

έφυγαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 

Κ.Κοτζαδημητρίου, Π.Σάββα, και Τ.Πνακά  

 
Στο 4

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π.Σταμάτης 

Στο 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Α.Χατζηκομνηνός, 

Χ.Αργυρίου, Ε.Καραγεωργίου, Ε.Κυρατζής,  

Δ.Βελούτσος, Β.Χοχλάκα, Γ.Λεμονός, 

Ε.Παλαιολόγος, Σ.Δόλκα, Α.Σουπιάδου-

Βαμβουρέλλη 

 


