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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 49/18.11.2014 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 1284 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

πληρωμή τελών κυκλοφορίας, ταξινόμησης και 

έκδοσης πινακίδων δύο νέων φορτηγών αυτοκινήτων 

της υπηρεσίας καθαριότητας. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το ποσό 

των 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6322.0000 στο όνομα του 

υπαλλήλου του Γραφείου Κίνησης κ. Γρηγορίου Κυριάκη, με καταληκτική 

ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 28 Νοεμβρίου 2014 και σχετική 

ΑΑΥΠΡΟ 1092/2014, προκειμένου να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, 

ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων δύο νέων φορτηγών αυτοκινήτων της 

υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λέσβου. 

2 6
ο
  1285 Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

Δήμου Λέσβου έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) Δήμου Λέσβου έτους 2015 και εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Λέσβου την κατά νόμο έγκρισή του. 

3 1
ο
  1286 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 10.6643.0000 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. 

Σχετ. η αριθμ. 1055/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4 2
ο
  1287 87η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 87η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 85196/11-11-2014 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

5 3β
ο
 1288 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

πληρωμή υποθηκοφύλακα με σκοπό την παραλαβή 

τίτλων ιδιοκτησίας των Θερμοπηγών Πολιχνίτου. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το ποσό 

των 160,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0004 στο όνομα της δημοτικής 

υπαλλήλου κας Κασσάνδρας Τσουπή, με καταληκτική ημερομηνία 

απόδοσης λογαριασμού την 30 Νοεμβρίου 2014 και σχετική ΑΑΥΠΡΟ 

1053/2014, προκειμένου να παραλάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας των 

Θερμοπηγών Πολιχνίτου. 

6 4α
ο
 1289 Απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Τσίχλα Ευστρατίου για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του Τσίχλα Ευστρατίου, 

δημοτικού υπαλλήλου της Δ.Ε. Γέρας, για αγορά φακέλων αλληλογραφίας 

με προπληρωμένο τέλος αξίας 5.324,38 €, σύμφωνα με την αριθ. 156/2014 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 118/2014 Χρ. 

Ένταλμα Προπληρωμής. 

7 4β
ο
 1290 Απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου [Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της Φιλίππου Ελένης, 
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Φιλίππου Ελένης για αγορά προπληρωμένων φακέλων 

αλληλογραφίας. 

δημοτικής υπαλλήλου της Δ.Ε. Πολιχνίτου, για αγορά φακέλων 

αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος αξίας 300,00 €, σύμφωνα με την 

αριθ. 156/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 

596/2014 Χρ. Ένταλμα Προπληρωμής. 

8 5
ο
  1291 Χορήγηση πάγιας προκαταβολής στον Πρόεδρο της 

Δ.Κ. Λουτρών Δήμου Λέσβου. 

[Κατά πλειοψηφία] 

Α) Εγκρίνει τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής έτους 2014 ύψους 2.000,00 

€ στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών του Δήμου Λέσβου κ. 

Μαμώλη Βασίλειο με ΑΦΜ 042538047, την οποία δεν έλαβε η 

προηγούμενη Πρόεδρος των Λουτρών βάσει της αρ. 178/2014 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πραγματοποιήσει προμήθεια 

υλικών συντήρησης και επισκευής και ανταλλακτικών για τις ανάγκες των 

παιδικών χαρών της Κοινότητάς του. 

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 178/2014 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

9 7
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 20 Νοεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 

3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

7.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

8.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
Σημείωση : Ο κ. Θ. Στεργίου προσήλθε μετά τη συζήτηση του 1

ου
 προ ημερησίας διάταξης θέματος, ενώ ο κ. Δ. Ακριώτης ήταν παρών μόνο κατά τη 

συζήτηση του 7
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 


