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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 47/10.11.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 1
ο
 Προ 1188 85η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 85η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 84143/7-11-2014 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

2 4
ο
  1189 Απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Καρπούζη Δημητρίου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ των 

υποθέσεων επεκτάσεων και παραλλαγών δικτύου 

δημοτικού φωτισμού. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Καρπούζη Δημητρίου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ των υποθέσεων 

επεκτάσεων και παραλλαγών δικτύου δημοτικού φωτισμού συνολικού 

ποσού 29.029,00 € και επιστροφή στο Ταμείο 1.158,63 €, σύμφωνα με τις 

αριθ. 722/2014, 803/2014, 908/2014, 918/2014, 950/2014 και 960/2014 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

3 1α
ο 

 1190 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις του 

Δήμου. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 15.827,98 € σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6111 για την πληρωμή δικηγόρων και συμβολαιογράφων για 

υποθέσεις του Δήμου. 

4 1β
ο
 1191 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

συνδρομών σε εφημερίδες. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 800,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 10.6451 για την πληρωμή συνδρομών σε εφημερίδες του Δήμου 

Λέσβου. 

5 1γ
ο
 1192 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έκδοση εντάλματος 

προπληρωμής για πληρωμή κρατήσεων 

συμβολαιογράφου – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή 

συμβολαίου. 

Α) Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 146,90 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6494 για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι Δάλα 

Παρασκευά για πληρωμή κρατήσεων για σύνταξη συμβολαίου αποδοχής 

δωρεάς ενός ακινήτου ιδιοκτησίας Παράσχου Κλιαμέλλη από την 

συμβολαιογράφο Σταυρίδου Χαριτούλα. 

Ημερομηνία απόδοσης υπολόγου ορίζεται η 30/10/2014. 

Σχετ. η αριθμ. 1039/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Λέσβου κ. 

Παναγιώτη Τσουπή για την υπογραφή του συμβολαίου αποδοχής δωρεάς 

Παράσχου Κλιαμέλλη που θα συνταχθεί από την συμβολαιογράφο 

Σταυρίδου Χαριτούλα, σύμφωνα με την 252/2014 ΑΟΕ. 

6 2α
ο
 1193 83η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 83η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, 
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σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83697/5-11-2014 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

7 2β
ο
 1194 84η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 84η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83699/5-11-2014 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

8 3
ο
  1195 Έγκριση Συμψηφιστικών Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη διάθεση διαφόρων πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 83703/3-11-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Λέσβου. 

9 6
ο
  1196 Ολοκλήρωση ή μη της δημοπρασίας μίσθωσης 

ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ 

Μυτιλήνης. 

[Κατά πλειοψηφία] 

Α) Ακυρώνει τη διαδικασία δημοπράτησης της μίσθωσης ακινήτου για τις 

ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ Μυτιλήνης, η οποία είχε προκηρυχθεί με την 

υπ’ αριθμ. 55613/24-7-2014 διακήρυξη του Δημάρχου, προκειμένου η νέα 

δημοτική αρχή να επανεξετάσει τους όρους της διακήρυξης της μίσθωσης 

του ακινήτου και το ενδεχόμενο να στεγαστεί το ΚΕΠ σε ιδιόκτητο κτήριο 

του Δήμου. 

Β) Η εγγυητική επιστολή του συμμετέχοντα στη δημοπρασία κ. 

Αγαθανάση Αθανασίου θα επιστραφεί και το τιμολόγιο της εφημερίδας 

στην οποία δημοσιεύτηκε η περίληψη της διακήρυξης θα εκδοθεί με τιμή 

Δημοσίου. 

10 5
ο
  1197 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου και των 

Σχολικών Επιτροπών α΄/βάθμιας και β΄/βάθμιας 

εκπαίδευσης». 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 202/2014 μελέτης 

της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για 

τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου και των Σχολικών Επιτροπών 

α΄/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 69.214,35 € με 

ΦΠΑ. 

2.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις 

ανάγκες των Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου και των Σχολικών Επιτροπών 

α΄/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης». 

3.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού, όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 202/2014 συνημμένη μελέτη. 

11 7
ο
  1198 Εξέταση αιτήματος κ. Διογένη Δρακούλα για εξώδικο 

συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου. 

[Ομόφωνα]  

Α) Κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Διογένη Δρακούλα για εξώδικο 

συμβιβασμό και κατάργηση της δίκης, δεδομένου ότι είναι προς το 

συμφέρον του Δήμου. 

Β) Να του καταβληθεί από το Δήμο Λέσβου α) το ποσό των 19.453,53 € ως 

οφειλόμενο ποσό που διεκδικεί με την από 31-7-2014 και με αριθμ. κατάθ. 
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122/2014 αγωγή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, β) το ποσό 

που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 2/3 των τόκων υπερημερίας από την 

ημερομηνία επίδοσης της αγωγής, δεδομένης της παραίτησής του από το 

1/3 των τόκων και γ) το ποσό των δικαστικών εξόδων. 

Γ) Δίνει εντολή και ειδική πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο κα Γώγου 

Μυρσίνη να παρασταθεί ενώπιον του δικαστή  ή του προέδρου του 

δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή και να εκπροσωπήσει 

το Δήμο Λέσβου για την κατάρτιση, υπογραφή και επικύρωση του 

πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου με τον κ. Διογένη Δρακούλα, 

σύμφωνα με τους ως άνω όρους. 

12 8
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 τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά 

θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων. 
 

Μυτιλήνη 13 Νοεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 

4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 

8.- Κουμαράς Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Η. Κουνιαρέλλη. 


