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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 43/13.10.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 825 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 75.886,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6711.0002 για τη «Καταβολή ποσού 75.886,00 € στη 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 2015 βάσει της ΑΔΣ 677/2015 - ΣΑΤΑ». 

Σχετ. : Η αριθμ. 891/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 113.829,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6711.0002 για τη «Καταβολή ποσού 113.829,00 € 

στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 2015 βάσει της ΑΔΣ 677/2015 - ΣΑΤΑ». 

Σχετ. : Η αριθμ. 892/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 Προ 2 826 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός 

των όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών 

τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ ‘Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου’ και 

γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Λέσβου & του ΝΠΔΔ». 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 141/13-08-2015 

μελέτης προϋπολογισμού 309.881,74 ευρώ με ΦΠΑ 9% και 16% €, που 

συνέταξε το τμήμα Προμηθειών του Δήμου. 

2.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό [Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις]. 

3.- Καθορίζει τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 παρ. 1 και άρθρο 4 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

3 Προ 3 827 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός 

των όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας –ευπρεπισμού & σάκων απορ/των έτους 

2015 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του». 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 139/6-08-2015 

μελέτης συνολικού προϋπολογισμού 188.498,84 ευρώ με ΦΠΑ 16% που 

συνέταξε το τμήμα Προμηθειών του Δήμου. 

2.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό 
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διαγωνισμό [Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις]. 

3.- Καθορίζει τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 παρ. 1 και άρθρο 4 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4 Προ 4 828 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 10.6274.0001 για «Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών 

χώρων δημοτικών κτιρίων». 

Σχετ. : Η αριθμ. 883/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002 για «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, σιδήρων, 

σωλήνων κλπ για τις ανάγκες των έργων οδοποιίας του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. : Η αριθμ. 893/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 15.7135.0002 για «Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού του 

Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Πέτρας ‘Στέλιος Παυλής’». 

Σχετ. : Η αριθμ. 890/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5 Προ 5 829 Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης. [Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει την ανάκληση του υπολοίπου ποσού της Α.Α.Υ. 192/2015 

ποσού 21.000,00 € (αρχικού ποσού 40.000,00 €) για «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Μυτιλήνης» με Κ.Α. 20.6671.0001, η οποία 

είχε εγκριθεί με την 23/2013 ΑΟΕ και έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 15 και 36 

συμψηφιστικές ποσών 15.000,00 € και 4.000,00 € αντίστοιχα. 

Σχετ. η αριθμ. 46/2015 ΣΥΜΑΑΥ. 

2.- Εγκρίνει την ανάκληση της Α.Α.Υ. 209/2015 ποσού 30.000,00 € για 

«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Μυτιλήνης» με Κ.Α. 

30.6671.0001, η οποία είχε εγκριθεί με την 23/2013 ΑΟΕ. 

Σχετ. η αριθμ. 47/2015 ΣΥΜΑΑΥ. 

6 Προ 6 830 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

πληρωμή ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 

Μυτιλήνης. 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6671.0001 για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 

επ’ ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου Κυριάκη Γρηγορίου για 

«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Μυτιλήνης». Απόδοση 

λογαριασμού 30-11-2015. 

Σχετ. : Η αριθμ. 894/2015 Α.Α.Υ. ΠΡΟ. 

2.- Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6671.0001 για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 
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επ’ ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου Κυριάκη Γρηγορίου για 

«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Μυτιλήνης». Απόδοση 

λογαριασμού 30-11-2015. 

Σχετ. : Η αριθμ. 895/2015 Α.Α.Υ. ΠΡΟ. 

7 1
ο
  831 69η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 69η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62176/6-10-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

8 2
ο
  832 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια 

Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν 

από τους παρακάτω υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών 

Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα 

χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού : Άντισσας, Υψηλομετώπου, Στύψης, Σκαλοχωρίου, 

Καλλονής, Παρακοίλων, Αγ. Μαρίνας, Παλαιοκήπου. 

9 3
ο
  833 Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για 

πληρωμή τελών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού 

του Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του κ. Κυριάκη 

Γρηγορίου, υπαλλήλου του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 

Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου, για απόδοση 

λογαριασμού από πληρωμή τελών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ενός 

νέου φορτηγού του Δήμου Λέσβου αρχικής προμήθειας του Δήμου 

Πέτρας συνολικού ποσού 75,00 €, σύμφωνα με την αριθ. 748/2015 ΑΟΕ. 

10 4
ο
  834 Εξέταση αιτήματος α) Δέσποινας Κεμερλή - Σοβατζή 

και λοιπών και β) Γεωργίου Βακλά και λοιπών για 

εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος των Δέσποινας Κεμερλή - Σοβατζή και λοιπών (συνολικά 12 

αιτούντων) και των Γεωργίου Βακλά και λοιπών (συνολικά 15 

αιτούντων) για εξώδικο συμβιβασμό επί των επιδικασθέντων 

κεφαλαίων στην με αριθμό 6/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης, κατά της οποίας ο Δήμος έχει ασκήσει έφεση, δεδομένου ότι 

είναι προς το συμφέρον του Δήμου. 

Β) Αναλυτικά εισηγείται να καταβληθούν από το Δήμο Λέσβου τα 

παρακάτω ποσά : 

1.- Στους Δέσποινα Κεμερλή – Σοβατζή του Μιχαήλ, Ισμήνη 

Αντωνιάδου του Δαμιανού, Γεώργιο Γιαμουγιάννη του Δημητρίου, 

Σαπφώ Κεφάλα του Γεωργίου, Δέσποινα Κορφιάτη του Διονυσίου, 

Γιόλα Κουμή του Αντωνίου, Φωτεινή Κουταλιανού του Παναγή, 

Καλλιόπη Μοσχόβη του Δημητρίου, Ελένη Πατλάκα του Ιωάννη, 

Κωνσταντίνα Ψυρούκη του Ιωάννη, Χαρούλα Παλαιολόγου του 
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Μιλτιάδη και Γεωργία Τζανή – Καραγιάννη του Ευαγγέλου το 

συνολικό ποσό των 3.702,37 ευρώ στον καθένα, οι οποίοι παραιτούνται 

από την δικαστική δαπάνη ποσού 450 ευρώ που επιδίκασε το ανωτέρω 

δικαστήριο. 

2.- Στους Γεώργιο Βακλά, Ευστράτιο Βαριάμη, Ασημίνα Καμπά, Μαρία 

Καρατζάνου, Ιωάννη Κεχαγιά, Δημήτριο Κολαρά, Ιωάννη Λάγαρη, 

Σοφία Λιακατέλλη, Βασιλική Μοσχόβη, Ραχήλ Ουτουζμπίρη, Θεόδωρο 

Πετρέλλη, Γεωργία Πόρτογλου, Τηλέμαχο Ταπανλή, Στυλιανή Φούλα 

και Ιωάννη Χαχάλη το συνολικό ποσό των 3.429,36 ευρώ στον καθένα, 

πλην της Σοφίας Λιακατέλλη που της επιδικάστηκε το συνολικό ποσό 

των 1.880,75 ευρώ, οι οποίοι παραιτούνται από το 50% των νόμιμων 

τόκων. 

Γ) Σε περίπτωση που η ανωτέρω εισήγηση γίνει αποδεκτή από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή δίνει εντολή και ειδική 

πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο κα Μυρσίνη Τσουβαλά να υποβάλει στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης τη δήλωση παραιτήσεως από την 

ασκηθείσα έφεση κατά της αριθμ. 6/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λέσβου για την κατάρτιση, 

υπογραφή και επικύρωση του πρακτικού συμβιβασμού, σύμφωνα με 

τους ως άνω όρους. 

11 5
ο
  835 Έγκριση προσχεδίου και σύνταξη σχεδίου 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016. 

[Κατά πλειοψηφία] 

Α) Εγκρίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου για 

το έτος 2016, όπως αυτό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 48/2015 απόφασή 

της. 

Β) Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου για το 

έτος 2016, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, το οποίο θα ενσωματωθεί 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο 

Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επ’ αυτού, και εν συνεχεία θα 

υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου για τη σχετική ψήφισή 

του. 

13 6
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 την ειδική συνεργάτιδα του 

Δήμου σε νομικά θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών 
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υποθέσεων. 

 

Μυτιλήνη 14 Οκτωβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ 

       Δήμαρχος Λέσβου 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1.- Γαληνός Σπύρος, Πρόεδρος 

2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 

4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος  

5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

6.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος  

7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 

8.- Κουμαράς Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος αντί του τακτικού μέλους κ. Ι. Ξανθούλη 
Σημείωση : Ο κ. Δ. Ακριώτης παρέστη κατά τη συζήτηση μόνο του 6

ου
 θέματος ημερησίας διάταξης. 


