
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/12.4.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

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

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 Προ 1 263 Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης και
διαμονής  στο  εξωτερικό  στον  Μάριο  Ανδριώτη-
Κωνστάντιο, ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου.

[Κατά  πλειοψηφία]  Εγκρίνει  την  χορήγηση  της  απαιτούμενης  άδειας  με
αποδοχές  (ημερήσια  αποζημίωση),  καθώς  και  την  κάλυψη  των  εξόδων
μετακίνησης  και  διαμονής,  στον  Μάριο  Ανδριώτη-Κωνστάντιο,  ειδικό
συνεργάτη του Δημάρχου, για το διάστημα από 17/4/2016 έως και 24/4/2016,
προκειμένου  να  συνοδεύσει  και  να  συνδράμει  τον  Δήμαρχο  σε  επαφές  με
αξιωματούχους στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και στο Κρίστιανσαντ (Νορβηγία).

2 Προ 2 264 Αποδοχή δωρεάς ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου
Λέσβου από την Μ.Κ.Ο. «International Medical Corps».

[Κατά πλειοψηφία] Αποδέχεται τη δωρεά στο Δήμο Λέσβου από τη Μ.Κ.Ο.
«International Medical Corps» των παρακάτω ελαστικών για τα οχήματα του
Δήμου Λέσβου,  τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αντιμετώπισης
του προσφυγικού προβλήματος, συνολικής αξίας 17.446,00 ευρώ :
1. 205/75/R17,5 τεμάχια 8 (2ε-6π)
2. 225/75/R17,5 τεμάχια 6 (2ε-4π)
3. 235/75/R17,5 τεμάχια 4 (2ε-2π)
4. 315/80/R22,5 τεμάχια 12 (4ε-8π)
5. 205/70/R15 τεμάχια 4 (2ε-2π)
6. 185/75/R16 τεμάχια 4 (2ε-2π)
7. 205/75/R16 τεμάχια 12 (4ε-8π)
8. 205/80/R16 τεμάχια 6 (2ε-4π)
9. 245/70/R16 τεμάχια 4 (2ε-2π)
10. 205/75/R17,5 τεμάχια 8 (2ε-6π)
11. 225/75/R17,5 τεμάχια 6 (2ε-4π)
12. 235/75/R17,5 τεμάχια 4 (2ε-2π)
13. 295/80/R22,5 τεμάχια 4 (2ε-2π)
14. 315/80/R22,5 τεμάχια 12 (4ε-8π)
15. 335/80/R20 τεμάχια 2 (2π)
16. 13,00 grader τεμάχια 6 (2ε-4π)
17. 175/80/R14 τεμάχια 4 (2ε-2π)
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18. 10,00/16,50 τεμάχια 6 (6π)

3 Προ 3αο 265 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα] 
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6421.0000  για  «Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών».
Σχετ. η αριθμ. 606/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6421.0001 για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου».
Σχετ. η αριθμ. 605/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6073 για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
συνέδρια και σεμινάρια».
Σχετ. η αριθμ. 607/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

4 Προ 3βο 266 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 37.442,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0001 για «Προμήθεια κάδων απορ/των» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 604/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

5 Προ 4 267 27η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Κατά  πλειοψηφία]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  27η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 18166/11-4-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

6 Προ 5 268 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  και  τη  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016,  καθώς και την έγκριση
των αντίστοιχων Α.Α.Υ., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α
ΠΡ/ΣΜ

ΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

Α.Α.Υ.

10.6233.
0005

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Λουτρ. Θερμής

3.750,00 608/2016

10.6233.
0006

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Μανταμάδου

3.750,00 609/2016

10.6233.
0007

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων  ΔΕ  Αγ.
Παρασκευής

3.750,00 610/2016

10.6233.
0008

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Ευεργέτουλα

3.750,00 611/2016

10.6233. Μίσθωση  φωτοτυπικών 3.750,00 612/2016
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0009 μηχανημάτων ΔΕ Πλωμαρίου
10.6233.
0010

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Γέρας

3.750,00 613/2016

10.6233.
0011

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Πολιχνίτου

3.750,00 614/2016

10.6233.
0012

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Αγιάσου

3.750,00 615/2016

10.6233.
0013

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Καλλονής

3.750,00 616/2016

10.6233.
0014

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Μήθυμνας

3.750,00 617/2016

10.6233.
0015

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων ΔΕ Πέτρας

3.750,00 618/2016

10.6233.
0016

Μίσθωση  φωτοτυπικών
μηχανημάτων  ΔΕ  Ερεσού
Αντίσσης

3.750,00 619/2016

7 1ο 269 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα] 
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.950,38 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 3/2015 απόφασης Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στην Ουρανία Ρουμελιώτη».
Σχετ. η αριθμ. 574/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.804,02 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6492.0000  για  «Πληρωμή  της  αρ.  292/2015  απόφασης
Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Μυτιλήνης  στον  Χρήστο  και  Φωτεινή
Καραμώλη».
Σχετ. η αριθμ. 572/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

8 2ο 270 25η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  25η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 17528/7-4-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

9 3ο 271 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού  και  διάθεση  πίστωσης για  την
προμήθεια  υδραυλικών  για  την  συντήρηση
υδατοδεξαμενών  πυρόσβεσης  πολιτικής  προστασίας
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 25.6662.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016 για
την  «Προμήθεια  υδραυλικών  για  την  συντήρηση  υδατοδεξαμενών
πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 439/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  περιλαμβάνονται  στην  αριθμ.
29/2016 συνημμένη μελέτη.
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3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.
4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως περιλαμβάνονται
στην αριθμ. 29/2016 συνημμένη μελέτη.
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10 4ο 272 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.
Προϋπ/

σμού

Ποσό
σε

EURO

ΑΑΥ
ΠΡΟ

Τίτλος Υπόλογος
και

Ημ.Λήξης
Απόδοσης
Υπολόγου

20.6211
.0004

238,29 583
ΕΚΔΟΣΗ  ΧΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ,  ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
ΕΝΟΣ  ΕΠΙΤΟΝΟΥ  ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ¨ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ") 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΚΡΗ

ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:

7/7/2016

20.6211
.0003

577,57 584
ΕΚΔΟΣΗ  ΧΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ,  ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΟΣ  ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ  Φ/Σ  ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
¨ΠΛΑΤΑΝΕΛΙ¨ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ) 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΚΡΗ

ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:

7/7/2016

20.6211
.0003

2315,21 585
ΕΚΔΟΣΗ  ΧΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ,  ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Φ/Σ  ΣΤΑ  ΓΕΡΑΝΙΑ-ΜΥΧΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ)  ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜ.14769/2016
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΚΡΗ

ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:

7/7/2016

20.6211
.0003

5558,78 586
ΕΚΔΟΣΗ  ΧΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ,  ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΚΡΗ

ΗΜ
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11 5ο 273 Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό  υπάλληλο  για
αγορά προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου
Γεωργίου Λάσκαρη για αγορά προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας του
Τμήματος Εσόδων ύψους 20.228,35 € (και 101,65 € επιστροφή), σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου.

12 6αο 274 Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  και  της  διακήρυξης
δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο  «Συντήρηση
συστήματος φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης».

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  τη  διακήρυξη δημοπρασίας  του
έργου  με  τίτλο  «Συντήρηση  συστήματος  φωτεινής  σηματοδότησης
Μυτιλήνης»  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  εργασιών  23.271,79  €  με  ΦΠΑ,
όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β)  Εγκρίνει  την  κατασκευή  του  έργου  από  εργοληπτικές  επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο  ΜΕΕΠ,  κατηγορίας  πτυχίων Η/Μ,  μετά από «Δημόσιο
Πρόχειρο  Διαγωνισμό»  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  σύστημα
δημοπράτησης  το  «με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης»  επάνω  στις  τιμές  του
τιμολογίου της μελέτης.
Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου της
διακήρυξης.

13 6βο 275 Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  και  της  διακήρυξης
δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο  «Ηλεκτροφωτισμός
αύλειου  χώρου  Δημοτικού  Σχολείου  Λισβορίου  Δήμου
Λέσβου».

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  τη  διακήρυξη δημοπρασίας  του
έργου  με  τίτλο  «Ηλεκτροφωτισμός  αύλειου  χώρου  Δημοτικού  Σχολείου
Λισβορίου Δήμου Λέσβου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 43.000,00 €
με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β)  Εγκρίνει  την  κατασκευή  του  έργου  από  εργοληπτικές  επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο  ΜΕΕΠ,  κατηγορίας  πτυχίων Η/Μ,  μετά από «Δημόσιο
Πρόχειρο  Διαγωνισμό»  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  σύστημα
δημοπράτησης  το  «με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης»  επάνω  στις  τιμές  του
τιμολογίου της μελέτης.
Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου της
διακήρυξης.

14 6γο 276 Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  και  της  διακήρυξης
δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο  «Ηλεκτροφωτισμός
δημοτικού πάρκου Αγ. Βασιλείου Μόριας».

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  τη  διακήρυξη δημοπρασίας  του
έργου  με  τίτλο  «Συντήρηση  Ηλεκτροφωτισμός  δημοτικού  πάρκου  Αγ.
Βασιλείου  Μόριας»  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  εργασιών  32.480,00  €  με
ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β)  Εγκρίνει  την  κατασκευή  του  έργου  από  εργοληπτικές  επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες  στο  ΜΕΕΠ,  κατηγορίας  πτυχίων Η/Μ  μετά από  «πρόχειρο
διαγωνισμό  ανοιχτής  διαδικασίας»  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με
σύστημα δημοπράτησης το «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» επάνω στις τιμές
του τιμολογίου της μελέτης.
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Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου της
διακήρυξης.

15 8ο 277 Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
αυτόνομου ηλιακού φωτιστικού τύπου προβολέα για τον
ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη Σκάλα Ερεσού».

[Ομόφωνα]
1.-  Εγκρίνει  το  από  31-3-2016  Πρακτικό  διενέργειας  διαγωνισμού,
αξιολόγησης  τεχνικών  προφορών  &  γνωμοδότησης  για  τον  πρόχειρο
διαγωνισμό  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  αυτόνομου  ηλιακού
φωτιστικού τύπου προβολέα για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη Σκάλα
Ερεσού» προϋπολογισμού 35.264,00  €  με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την
Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών Προμηθειών.
2.-  Κατακυρώνει  και  αναθέτει  την  «Προμήθεια  αυτόνομου  ηλιακού
φωτιστικού τύπου προβολέα για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη Σκάλα
Ερεσού»  στον  ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ,  σύμφωνα με  την  προσφορά
που κατέθεσε, η οποία είναι μοναδική αλλά γίνεται αποδεκτή καθώς πληροί
τις  τεχνικές προδιαγραφές και η οποία ανέρχεται σε 35.043,60  € (με ΦΠΑ
16%).

16 9ο 278 Έγκριση των όρων δημοπράτησης των έργων «Εργασίες
άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών
και  αγροτικών  οδών  κοινόχρηστου  χαρακτήρα  ΝΑ
Λέσβου» και «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων
αντιστήριξης  δημοτικών  και  αγροτικών  οδών
κοινόχρηστου χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου».

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  τους  όρους  διακήρυξης με διεξαγωγή πρόχειρου  διαγωνισμού
των έργων :
1.«Εργασίες  άρσης  επικινδυνότητας  τοιχίων  αντιστήριξης  δημοτικών  και
αγροτικών οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα ΝΑ Λέσβου» 
συνολικής πίστωσης 60.000.00 € με ΦΠΑ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και ΚΑΕ
30.7333.0052
2.  «Εργασίες  άρσης  επικινδυνότητας  τοιχίων  αντιστήριξης  δημοτικών και
αγροτικών οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου» 
συνολικής πίστωσης 60.000.00 € με ΦΠΑ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και ΚΑΕ
30.7333.0041
όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
Β)  Εγκρίνει  την  κατασκευή  των  έργων  από  εργοληπτικές  επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας  Οδοποιίας  μετά  από  «πρόχειρο  διαγωνισμό  με  επί  μέρους
ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών».
Γ) Εγκρίνει τη δημοπράτηση των έργων, με βάση τους όρους δημοπράτησης
των σχεδίων διακήρυξης.

17 10αο 279 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου  μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.
16/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Πλωμαρίου
(Διαδικασία  Μικροδιαφορών)  και  του  Δημητρίου
Μουτζούρη.

[Κατά  πλειοψηφία]  Αποδέχεται  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  10381/7-3-2016
γνωμοδότηση της  δικηγόρου  Ελένης  Βαγιάνη για  μη άσκηση  του ενδίκου
μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  16/2015  απόφασης  του
Ειρηνοδικείου  Πλωμαρίου  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών),  και  εγκρίνει  την
καταβολή στον Δημήτριο Μουτζούρη του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.
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18 10βο 280 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου  μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  υπ‘  αριθμ.
17/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Πλωμαρίου
(Διαδικασία  Μικροδιαφορών)  και  του  Αντωνίου
Γλεζέλλη.

[Κατά  πλειοψηφία]  Αποδέχεται  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  14348/28-3-2016
γνωμοδότηση της  δικηγόρου  Ελένης  Βαγιάνη για  μη άσκηση  του ενδίκου
μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  17/2015  απόφασης  του
Ειρηνοδικείου  Πλωμαρίου  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών),  και  εγκρίνει  την
καταβολή στον Αντώνιο Γλεζέλλη του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

19 10γο 281 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου  μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  υπ‘  αριθμ.
18/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Πλωμαρίου
(Διαδικασία  Μικροδιαφορών)  και  του  Αντωνίου
Γλεζέλλη.

[Κατά  πλειοψηφία]  Αποδέχεται  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  14346/28-3-2016
γνωμοδότηση της  δικηγόρου  Ελένης  Βαγιάνη για  μη άσκηση  του ενδίκου
μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  18/2015  απόφασης  του
Ειρηνοδικείου  Πλωμαρίου  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών),  και  εγκρίνει  την
καταβολή στον Αντώνιο Γλεζέλλη του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

20 288 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού  και  διάθεση  πίστωσης για  την
εργασία  συντήρησης  –  αναβάθμισης  -  τεχνικής
υποστήριξης  και  εγκατάστασης  νέων  εκδόσεων  των
εφαρμογών  διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα] 
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 69.600,00 € σε βάρος
του  Κ.Α. 10.6266.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 για
την αντιμετώπιση της δαπάνης για την υπηρεσία: «Εργασία συντήρησης –
αναβάθμισης –τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης νέων εκδόσεων των
εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Λέσβου»
Σχετ. η αριθμ. 620/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  περιλαμβάνονται  στην  αριθμ.
6/2016 συνημμένη μελέτη.
3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με πρόχειρο διαγωνισμό.
4.-  Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού που περιλαμβάνονται
στην αριθ. 6/2016 συνημμένη μελέτη, συνολικού ποσού 69.600,00 ευρώ.

21 11ο 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 13 Απριλίου 2016 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
       Δήμαρχος Λέσβου
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 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
6.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
Σημείωση : Ο κ. Δ. Ακριώτης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου Προ Ημερησίας Διάταξης θέματος.
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