
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 19/24.5.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

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

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 Προ 1 340 33η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Κατά  πλειοψηφία]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  33η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 26093/24-5-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

2 Προ 2 341 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 52.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 60.7341.0001 για την πληρωμή των αποδοχών και των εργοδοτικών
εισφορών των υπαλλήλων του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου.
Σχετ. η αριθμ. 697/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.972,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 60.7341.0001 για τη «Λειτουργία δομών και Υπηρεσιών της Τ.Α.
προς όφελος των γυναικών και καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνα
Δήμου Λέσβου (σίτιση φιλοξενουμένων).

3 1ο 342 Προέλεγχος και έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]
Α)  Προελέγχει  και  εγκρίνει  τον  Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015, σύμφωνα με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε
η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

1.- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015 : 57.536.088,53 €.
ΕΣΟΔΑ  2015
  Α. Τακτικά Έσοδα                            30.767.596,62    
  Β. Έκτακτα  Έσοδα                          10.810.759,98
  Γ. Χρημ. Υπόλ. 2014                        15.957.731,93

2.- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2015 : 39.671.057,85 €.

Β)  Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρό  της  για  την  υποβολή  του  παρόντος
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Απολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου για την απαραίτητη έγκριση.

4 2αο 343 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.  έτους 2016 για
ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.6252  για  «Ασφάλιστρα  μηχανημάτων  –  Τεχνικών
εγκαταστάσεων»
Σχετ. η αριθμ. 658/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6253 για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»
Σχετ. η αριθμ. 659/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

5 2β,γο 344 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 53.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 62.7326.0002 για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
‘ΠΕΤΡΙ 2’ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ
ΠΕΤΡΑΣ – ΜΗΘΥΜΝΑΣ – 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ» (ΠΔΕ).
Σχετ. η αριθμ. 661/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.962,40 € σε βάρος
του  Κ.Α.  45.7326.0006  για  το  έργο  «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΙΧΙΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΥ  ΜΕ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΟΥ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 662/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 793,18 € σε βάρος του
Κ.Α.  63.7312.0005  για  το  έργο  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΔΥΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΔΔΗΕ» (ΠΔΕ).
Σχετ. η αριθμ. 663/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.502,85 € σε βάρος
του  Κ.Α.  63.7312.0005  για  το  έργο  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΔΥΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΔΔΗΕ» (ΠΔΕ).
Σχετ. η αριθμ. 664/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 137.940,43 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7331.0023  για  το  έργο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΟΥ  5ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  –
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 665/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 40.102,66 € σε βάρος
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του Κ.Α. 62.7326.0001 για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
‘ΧΑΛΚΕΛΙΑ’ Δ.Ε.  ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (3ος  ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
Π.Δ.Ε.).
Σχετ. η αριθμ. 671/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

6 3ο 345 Έγκριση  και  νομιμοποίηση  δαπανών  μετάβασης
υπαλλήλων εκτός έδρας.

[Κατά πλειοψηφία για τις περιπτώσεις (Β΄) και (ΣΤ΄) και Ομόφωνα για τις
υπόλοιπες περιπτώσεις] :
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνες συνολικού ποσού :
      Σε βάρος του Κ.Α 10.6422 ποσού   364,60  Ευρώ
      Σε βάρος του Κ.Α 00.6073 ποσού   382,00 Ευρώ
      Σε βάρος του Κ.Α 30.6422.0000 ποσού 2717,00 Ευρώ 
      Σε βάρος του Κ.Α 00.6423 ποσού  1722,84  Ευρώ
      Σε βάρος του Κ.Α 20.6422.0000ποσού 556,80 Ευρώ

 Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού  275,60 € για οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Αλεξίου Γεώργιο κλάδου ΤΕ 
Τεχνολόγων Μηχ/γων Μηχανικών Προϊσταμένου Δ/νσης καθαριότητας ο 
οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 23/2/2016 προκειμένου να συμμετέχει στο 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Τμήμα Γ΄ που πραγματοποιήθηκε στις
24/2/2016, σύμφωνα με την 366/2016 απόφαση Δημάρχου (περί μετακίνησης) .
      Σχετ: Η  αριθμ. 135/15-1-2016  Α.Α.Υ.

 Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 385,00 € για οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση της ειδικής συνεργάτιδας Μπουλμπούλη Μαρίας η οποία 
μετέβη στην Αθήνα στις 21/3/2016 και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 
24/2/2016 προκειμένου να συμμετέχει στον «εορτασμό της Παγκόσμιας 
ημέρας νερού» που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος στις 
22/3/2016 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 446/2016 απόφασης του Δημάρχου.

Σχετ: Η αριθμ. 77/13-1-2016 ΑΑΥ
  Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 345,60 € για οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Τζιτζίνα Κων/νου ΤΕ Μηχανικών,
ο οποίος μετέβη στην Θεσσαλονίκη στις 20/3/2016 και επέστρεψε στην 
Μυτιλήνη στις 27/3/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε σεμινάριο που 
διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Ωρίμανση δημοσίων έργων – 
προγραμματισμός αναθετουσών αρχών για δημοπράτηση έργων» κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 150/2016 ΑΟΕ
      Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016 Α.Α.Υ.
 Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 232,00 € για την πληρωμή εξόδων
συμμετοχής σε on- line σεμινάριο του υπαλλήλου Καπηλάρη Κων/νου που 
πραγματοποιήθηκε στις 11/4 και 12/4/2016 με θέμα «Το νέο καθεστώς 
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αξιολόγησης υπαλλήλων» & « το νέο βαθμολόγιο» κατόπιν της αριθμ. 
690/2016 απόφασης Δημάρχου  (σχετ : το αριθμ 140/12-4-2016 τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Project training & Consulting LTD)
           Σχετ:H αριθμ. 73/13-1-2016 ΑΑΥ

 Ε) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 315,00 € για οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση της Δημοτικής υπαλλήλου Μακρή Δέσποινας  ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών, η οποία μετέβη στην Θεσσαλονίκη στις 20/3/2016 και επέστρεψε 
στην Μυτιλήνη στις 23/3/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε σεμινάριο που 
διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Ωρίμανση δημοσίων έργων – 
προγραμματισμός αναθετουσών αρχών για δημοπράτηση έργων» κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 150/2016 ΑΟΕ
      Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016 Α.Α.Υ.

ΣΤ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 1337,84 Ευρώ για την πληρωμή 
οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του ειδικού συνεργάτη του 
Δημάρχου Ανδριώτη – Κων/νιου Μάριου  ο οποίος μετέβη στις Βρυξέλλες  στις 
17/4/2016 και στην συνέχεια στο Κρίστιανσταντ στις 20/4/2016 και επέστρεψε
στην Μυτιλήνη στις 24/4/2016 προκειμένου να συμμετέχει με το Δήμαρχο 
Λέσβου σε επαφές με αξιωματούχους καθώς και σε συναντήσεις με πρυτάνεις 
πανεπιστημίων της Νορβηγίας  από 17/04/2016 έως 24/04/2016.σύμφωνα με 
την 263/2016 ΑΟΕ.
          Σχετ:  H αριθμ. 77/13-1-2016 ΑΑΥ
 Ζ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 364,60 Ευρώ για την πληρωμή 
οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του δημοτικού υπαλλήλου 
Βρατσάνου Μάρκου, Προϊσταμένου τμήματος ακίνητης περιουσίας ο οποίος 
μετέβη στην Αθήνα στις 19/4/2016 και επέστρεψε στη Μυτιλήνη στις 
21/4/2016 προκειμένου να παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο από 20-
21/4 με θέμα « Τα κληροδοτήματα των ΟΤΑ- το θεσμικό πλαίσιο και η ορθή 
οικονομική και λογιστική διαχείριση τους », σύμφωνα με την αριθμ. 796/2016
απόφαση Δημάρχου καθώς και έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης ποσού 
150,00 Ε για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής στο σεμινάριο του ανωτέρω 
υπαλλήλου σύμφωνα με το αριθμ. 459/21-4-2016 τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών της εταιρείας  «Σύμβουλοι επιχειρήσεων ΟΤΑ-ΝΠΔΔ-ΕΕ».

Σχετ: Οι αριθμ. 78/13-1-2016 & 73/13-1-2016 ΑΥΥ
Η) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 329,00 € για οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση της Δημοτικής υπαλλήλου Αναστασίου Αιμιλίας  ΤΕ Τεχν. 
Πολιτικών Μηχανικών, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 24/3/2016 και 
επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 03/4/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε 
σεμινάριο που διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ  από 28/3 έως 01/4/2016 με 
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τίτλο «Κωδικοποίηση Δημοσίων έργων ,πρότυπα-προδιαγραφές-κανονισμοί» 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 188/2016 ΑΟΕ.

       Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016 ΄

Θ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 345,60 € για οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση της Δημοτικής υπαλλήλου Συριανού Κωνσταντίνας  ΤΕ  
Πολιτικών Μηχανικών, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 27/3/2016 και 
επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 01/4/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε 
σεμινάριο που διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ από 28/3 έως 01/4/2016 με 
τίτλο «Κωδικοποίηση Δημοσίων έργων ,πρότυπα-προδιαγραφές-κανονισμοί» 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 188/2016 ΑΟΕ
    Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016
Ι) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 346,00 € για οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση της Δημοτικής υπαλλήλου Καραγιάννη Αναστασίας  ΤΕ  
Πολιτικών Μηχανικών, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 27/3/2016 και 
επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 01/4/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε 
σεμινάριο που διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ από 28/3 έως 01/4/2016 με 
τίτλο «Κωδικοποίηση Δημοσίων έργων ,πρότυπα-προδιαγραφές-κανονισμοί» 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 188/2016 ΑΟΕ
    Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016
ΙΑ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 345,80 € για οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση της Δημοτικής υπαλλήλου Χάφτα Γεωργίας  ΤΕ  Πολιτικών 
Μηχανικών, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 27/3/2016 και επέστρεψε στην 
Μυτιλήνη στις 03/4/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε σεμινάριο που 
διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ  από 28/3 έως 01/4/2016 με τίτλο 
«Διαχείριση υδάτινων πόρων» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 190/2016 ΑΟΕ.
    Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016
ΙΒ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 344,00 € για οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Περγάμαλη Νικόλαου ΠΕ  
Πολιτικών Μηχανικών, η οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 27/3/2016 και 
επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 01/4/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε 
σεμινάριο που διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ από 28/3 έως 01/4/2016 με 
τίτλο «Κωδικοποίηση Δημοσίων έργων ,πρότυπα-προδιαγραφές-κανονισμοί» 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 189/2016 ΑΟΕ
    Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016
ΙΓ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού  281,20 € για οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Αλεξίου Γεώργιο κλάδου ΤΕ 
Τεχνολόγων Μηχ/γων Μηχανικών Προΐσταμένου Δ/νσης καθαριότητας ο 
οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 11/4/2016 προκειμένου να συμμετέχει στο 
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Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Τμήμα Γ΄ που πραγματοποιήθηκε στις
13/4/2016, σύμφωνα με την 731/2016 απόφαση Δημάρχου (περί μετακίνησης) .
      Σχετ: Η  αριθμ. 135/15-1-2016  Α.Α.Υ.

ΙΔ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 346,00 € για οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Τακτικού Γεωργίου  ΤΕ 4  
Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 17/4/2016 και 
επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 22/4/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε 
σεμινάριο που διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ  από 18/4 έως 22/4/2016 με 
τίτλο «Αστικές αναπλάσεις» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 254/2016 ΑΟΕ.
    Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016

7 4αο 346 30η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Κατά  πλειοψηφία]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  30η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 23363/21-4-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

8 4βο 347 31η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  31η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 23498/12-5-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

9 5ο 348 Έγκριση  έκδοσης  ΧΕ  προπληρωμής  και  διάθεση
πίστωσης για τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων της
δημοτικής πλαζ ‘Τσαμάκια’ Μυτιλήνης.

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

Ποσό σε
EURO

ΑΑΥ
ΠΡΟ

Τίτλος Υπόλογος
και

Ημ.Λήξης
Απόδοσης
Υπολόγου

00.6331.0005 2040,00 670 ΕΚΔΟΣΗ  ΧΕ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟ
ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ  ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΝΑ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ  –
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ  ΚΤΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΛΑΖ
‘ΤΣΑΜΑΚΙΑ’ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΥ

ΛΗΣ

ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
15/8/2016



10 6αο 349 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 1η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  1η  Πάγια
Προκαταβολή έτους 2016 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τους  υπόλογους  Προέδρους  των  παρακάτω  Δημοτικών  ή  Τοπικών
Κοινοτήτων  του  Δήμου  Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα
χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των  οικείων  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού:  ΠΛΑΓΙΑΣ,  ΤΡΙΓΩΝΑ,  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΡΑΣΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ.

11 6βο 350 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 1η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  1η  Πάγια
Προκαταβολή έτους 2016 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τους  υπόλογους  Προέδρους  των  παρακάτω  Δημοτικών  ή  Τοπικών
Κοινοτήτων  του  Δήμου  Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα
χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των  οικείων  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού:  Βρίσας,  Λαφιώνα,  Αγ.  Παρασκευής  ,  Παρακοίλων,
Αρίσβης, Σκαλοχωρίου, Καλλονής.

12 6γο 351 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 1η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  1η  Πάγια
Προκαταβολή έτους 2016 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τους  υπόλογους  Προέδρους  των  παρακάτω  Δημοτικών  ή  Τοπικών
Κοινοτήτων  του  Δήμου  Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα
χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των  οικείων  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού:  Ερεσού,  Μανταμάδου,  Πελόπης,  Κάπης,  Ν.  Κυδωνιών,
Κώμης, Μεσοτόπου, Σιγρίου, Λουτρών, Παναγιούδας, Παμφίλων, Μόριας.

13 7αο 352 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 Δόμησης Μιχάλη Πέρο (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), με αποδοχές για
επιμορφωτικούς λόγους,  προκειμένου να συμμετάσχει για το διάστημα από
30/5/2016 έως και 3/6/2016 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  «Οργάνωση,
Διαδικασίες  και  Αρμοδιότητες  για  την  αντιμετώπιση  των  Αυθαίρετων
Κατασκευών».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του παραπάνω υπαλλήλου .
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.

14 7βο 353 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  Διονύσιο  Παναγόπουλο  (ΠΕ  Πολιτικών
Μηχανικών),  με  αποδοχές  για  επιμορφωτικούς  λόγους,  προκειμένου  να
συμμετάσχει  για  το  διάστημα  από  30/5/2016  έως  και  3/6/2016  σε
επιμορφωτικό  σεμινάριο  που  διοργανώνει  το  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης
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(ΙΝ.ΕΠ)  του  Εθνικού  Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  στην Αθήνα με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ-
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ».
Β)  Εγκρίνει  την  κάλυψη  των  εξόδων  μετακίνησης  με  αεροπλάνο  του
παραπάνω υπαλλήλου και λοιπών μετακινήσεων που αφορούν στο σεμινάριο.
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.

15 7γο 354 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 Δόμησης Μαρία Μελιδώνη (ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών), με αποδοχές
για επιμορφωτικούς λόγους,  προκειμένου να συμμετάσχει  για το διάστημα
από 30/5/2016 έως και 3/6/2016 (με ημερομηνία μετάβασης στις 29-5-2016) 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  «Οργάνωση,  Διαδικασίες  και
Αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση των Αυθαίρετων Κατασκευών».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της παραπάνω υπαλλήλου .
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.

16 8ο 355 Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης  και  των  τεχνικών
προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού της ετήσιας ασφάλισης των μηχανημάτων
και μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 3/2016 εγκεκριμένης
μελέτης με τίτλο «Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων
Δήμου Λέσβου» συνολικής πίστωσης 110.000,00 ευρώ, η οποία συνοδεύει την
παρούσα απόφαση, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης  Οχημάτων  &  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού  Ν-Α  Λέσβου  της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου.
Β) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω διαγωνισμού και τους όρους
της διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης  Οχημάτων  &  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού  Ν-Α  Λέσβου  της
Δ/νσης  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  του  Δήμου  και  συνοδεύουν  την
παρούσα.
Τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με ηλεκτρονικές
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ετήσια
ασφάλιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέσβου, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη.
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι ο Δήμος Λέσβου.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες.
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Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική
μελέτη.
Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  στην  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως την ημερομηνία και ώρα που
θα ορισθούν από τον Δήμαρχο Λέσβου.

17 9ο 356 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού  και  διάθεση  πίστωσης για  την
προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλειας.

[Ομόφωνα]
1α.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.7135.0002 με τίτλο: «Προμήθεια παραβολικών καθρεπτών».
Σχετ. η αριθμ. 666/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
β.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7135.0004  με  τίτλο:  «Προμήθεια  μπαρών  ασφαλείας-
κολωνακίων-αλυσίδων κλπ».
Σχετ. η αριθμ. 667/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
γ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7135.0005  με  τίτλο:  «Προμήθεια  πινακίδων  ονοματοθεσίας,
αρίθμησης οδών, κλπ.».
Σχετ. η αριθμ. 668/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
δ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.7135.0008 με τίτλο: «Προμήθεια κυλινδρικών οριοδεικτών».
Σχετ. η αριθμ. 669/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  περιλαμβάνονται  στην  αριθμ.
57/2016 συνημμένη μελέτη.
3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.
4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως περιλαμβάνονται
στην αριθμ. 57/2016 συνημμένη μελέτη.

18 10ο 357 Έγκριση  πρακτικού  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση  της  εργασίας  «Εργασία  συντήρησης  –
αναβάθμισης – τεχνικής υποστήριξης & εγκατάστασης
νέων  εκδόσεων  των  εφαρμογών  διοικητικών  και
οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Λέσβου».

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  το  από  11-5-2016  Πρακτικό  της  επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμού  του  Δήμου  Λέσβου  για  την  ανάθεση της  εργασίας  «Εργασία
συντήρησης – αναβάθμισης – τεχνικής υποστήριξης & εγκατάστασης νέων
εκδόσεων των εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Δήμου
Λέσβου» προϋπολογισμού 69.600,00 € με το ΦΠΑ.
Β)  Αναθέτει  την  ανωτέρω εργασία  και  κατακυρώνει  αυτήν  στην  εταιρεία
«UniSystems συστήματα πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με δ.τ.
UniSystems», η οποία ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό και η
προσφορά της ανήλθε σε 63.301,95 €.

19 11ο 358 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης
διαγωνισμού  της  προμήθειας:  «Προμήθεια  και
εγκατάσταση  Η/Μ  εξοπλισμού  αναβάθμισης  ΕΕΛ
Καλλονής».

[Ομόφωνα]  Συγκροτεί  τριμελή  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης
διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού
αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής», αποτελούμενη από τους κάτωθι :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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1.- Σέντας Ερμόλαος                           1.- Σαραντινός Μαρίνος
2.- Τσαπώνη Μαρία                            2.- Τσουπή Κασσάνδρα
3.- Τακτικός Γεώργιος                        3.- Τζιτζίνας Κων/νος

20 12αο 359 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 77/2015
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης  (Τακτική
Διαδικασία) και του Μιχαήλ Μαϊστρέλλη.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23057/10-5-2016 γνωμοδότηση
του  δικηγόρου  Νικόλαου  Βαλλιού  για  μη  άσκηση  του  ενδίκου  μέσου  της
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 77/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης
(Τακτική Διαδικασία), και εγκρίνει την καταβολή στον Μιχαήλ Μαϊστρέλλη
του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

21 12βο 360 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.  6/2016
(Διαδικασία  Μικροδιαφορών)  απόφασης  του
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης και του Παναγιώτη Ζαργκλή.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23053/10-5-2016 γνωμοδότηση
του  δικηγόρου  Νικολάου  Βαλλιού  για  μη  άσκηση  του  ενδίκου  μέσου  της
αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  6/2016  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών)
απόφασης του Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης,  και  εγκρίνει  την καταβολή στον
Παναγιώτη Ζαργκλή του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

22 12γο 361 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 54/2015
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης  και  της
Ταξιαρχούλας Ζυγούκη.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23060/10-5-2016 γνωμοδότηση
του  δικηγόρου  Νικολάου  Βαλλιού  για  μη  άσκηση  του  ενδίκου  μέσου  της
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 54/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης,
και εγκρίνει την καταβολή στην Ταξιαρχούλας Ζυγούκη του επιδικαζόμενου
σ’ αυτήν ποσού.

23 12δο 362 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 12/2016
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Καλλονής  (Διαδικασία
Μικροδιαφορών) και του Παύλου Παυλέλλη.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23893/13-5-2016 γνωμοδότηση
της  δικηγόρου  Μυρσίνης  Γώγου  για  μη  άσκηση  του  ενδίκου  μέσου  της
αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  12/2016  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου
Καλλονής  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών),  και  εγκρίνει  την  καταβολή  στον
Παύλο Παυλέλλη του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

28 13ο 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.

29 377 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την
προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών.

[Ομόφωνα]
1α.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  10.6661.0005  για  την  «Προμήθεια  χρωμάτων,  σχετικών  υλικών,
μονωτικών υλικών κλπ για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των συνεργείων
του Δήμου».
Σχετ. η αριθμ. 685/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
β.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  20.6661.0004  για  την  «Προμήθεια  χρωμάτων,  σχετικών  υλικών
κλπ».
Σχετ. η αριθμ. 686/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
γ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 49.000,00 € σε βάρος
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του  Κ.Α.  30.6662.0004  για  την  «Προμήθεια  χρωμάτων,  σχετ.  υλικών,
μονωτικών κλπ ειδών ΔΕ Μυτιλήνης».
Σχετ. η αριθμ. 688/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
δ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.6662.0016  για  την  «Προμήθεια  χρωμάτων,  σχετ.  υλικών,
μονωτικών κλπ ειδών λοιπών ΔΕ».
Σχετ. η αριθμ. 698/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
ε.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  35.6662.0006  για  την  «Προμήθεια  χρωμάτων,  σχετικών  υλικών,
μονωτικών κλπ υλικών».
Σχετ. η αριθμ. 699/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  αριθμ.  19/2016  μελέτης  που
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου,  προυπ/μού δαπάνης 100.000,00
ευρώ με ΦΠΑ 16%.
3.-  Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό  (Ν.4155/2013  (ΦΕΚ  120/A/2013)  «Εθνικό  Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις).
4.- Καθορίζει τους όρους ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ.

30 378 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την
προμήθεια οικοδομικών υλικών.

[Ομόφωνα]
1α.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6662.0001 για την «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των έργων
οδοποιίας».
Σχετ. η αριθμ. 678/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
β.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6661.0002 για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών (μικροϋλικά,
ξυλεία κλπ)».
Σχετ. η αριθμ. 679/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
γ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  10.6661.0006  για  την  «Προμήθεια  σιδηρικών  υλικών,  ειδών
κιγκαλερίας, συναφών ειδών κλπ».
Σχετ. η αριθμ. 680/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
δ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.6662.0002  για  την  «Προμήθεια  κιγκλιδωμάτων,  σιδήρων,
σωλήνων και συναφών ειδών κλπ για τις ανάγκες των έργων οδοποιίας».
Σχετ. η αριθμ. 681/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
ε.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6661.0007 για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών (σιδηρικά
υλικά, είδη κιγκαλερίας κλπ λοιπών ΔΕ)».
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Σχετ. η αριθμ. 682/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
στ.-  Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 104.000,00  €  σε
βάρος  του  Κ.Α.  30.6662.0003  για  την  «Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών
(χαλίκι-τσιμέντο-άμμος-ασβέστης κλπ) για τις ανάγκες των έργων της Δ.Ε.
Μυτιλήνης».
Σχετ. η αριθμ. 683/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
ζ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  15.6661.0002  για  την  «Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  (υλικά
ξυλείας, μικροϋλικά)».
Σχετ. η αριθμ. 684/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
η.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 35.6662.0005 για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
Σχετ. η αριθμ. 687/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
θ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 15.6661.0005 για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών (σιδηρικών
υλικών, ειδών κιγκαλερίας, συναφών ειδών κλπ)».
Σχετ. η αριθμ. 689/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
ι.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 35.6662.0008 για την «Προμήθεια πασσάλων, σύρματος κλπ υλικών
για την προστασία δέντρων και φυτών».
Σχετ. η αριθμ. 692/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
ια.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  35.6662.0003  για  την  «Προμήθεια  σιδηρικών  υλικών,  ειδών
κιγκαλερίας, συναφών ειδών κλπ».
Σχετ. η αριθμ. 693/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
ιβ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  20.6661.0003  για  την  «Προμήθεια  σιδηρικών  υλικών,  ειδών
κιγκαλερίας, συναφών ειδών κλπ».
Σχετ. η αριθμ. 694/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
ιγ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  20.6662.0002  για  την  «Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  (χαλίκι-
τσιμέντο-άμμος-ασβέστης κλπ)».
Σχετ. η αριθμ. 695/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  αριθμ.  41/2016  μελέτης  που
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου,  προυπ/μού δαπάνης 195.000,00
ευρώ με ΦΠΑ 16%.
3.-  Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό  (Ν.4155/2013  (ΦΕΚ  120/A/2013)  «Εθνικό  Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις).

12



4.- Καθορίζει τους όρους ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ.

31 379 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την
προμήθεια σκυροδέματος.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6662.0006 για την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του
Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 676/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  αριθμ.  12/2016  μελέτης  που
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου,  προυπ/μού δαπάνης 200.000,00
ευρώ με ΦΠΑ 16%.
3.-  Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό  (Ν.4155/2013  (ΦΕΚ  120/A/2013)  «Εθνικό  Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις).
4.- Καθορίζει τους όρους ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ.

32 380 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την
προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου
Λέσβου.

[Ομόφωνα]
1α.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 90.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6662.0010 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες
του Βόρειου Τμήματος του Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 672/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
1β.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 95.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6662.0011 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες
του νότιου Τμήματος του Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 673/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
1γ.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 35.6662.0001 για την «Προμήθεια υλικών διάστρωσης στα πάρκα
(γαρμπίλι)».
Σχετ. η αριθμ. 674/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  αριθμ.  31/2016  μελέτης  που
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου,  προυπ/μού δαπάνης 200.000,00
ευρώ με ΦΠΑ 16%.
3.-  Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό  (Ν.4155/2013  (ΦΕΚ  120/A/2013)  «Εθνικό  Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις).
4.- Καθορίζει τους όρους ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ.

13



Μυτιλήνη 25 Μαΐου 2016 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
7.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Ι. Ξανθούλη
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