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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 51/2.12.2014 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 1327 Έγκριση των Πρακτικών Διαγωνισμού «Προμήθεια 

υγρών καυσίμων για τη Δημοτική Ενότητα 

Μυτιλήνης». 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 25-11-2014 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού – αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς και το από 1-12-2014 

πρακτικό αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης» 

συνολικής πίστωσης 69.600,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ και κατακυρώνει 

την προμήθεια ανά είδος καυσίμου στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΥΝΑΤΣΟ, ο 

οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 1%. 

2 Προ 2 1328 96η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

[Κατά πλειοψηφία] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 96η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89973/1-12-2014 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

3 Προ 3 1329 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6265.0002 «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών». 

Σχετ. η αριθμ. 1153/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.7133.0005 «Προμήθεια μοκετών, χαλιών, πλαστικών δαπέδων, 

κουρτινών, στορ κλπ». 

Σχετ. η αριθμ. 1116/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6662.0018 «Προμήθεια αλατιού». 

Σχετ. η αριθμ. 1151/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6271 

«Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων». 

Σχετ. η αριθμ. 1155/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

35.6271 «Δαπάνες ύδρευσης Υπηρεσίας Πρασίνου». 

Σχετ. η αριθμ. 1156/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4 Προ 4 1330 Χορήγηση πάγιας προκαταβολής στον Πρόεδρο της [Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής έτους 
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Τ.Κ. Σιγρίου Δήμου Λέσβου. 2014 ύψους 1.000,00 € στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σιγρίου του 

Δήμου Λέσβου κ. Λεοντή Χρήστο με ΑΦΜ 018228659, την οποία δεν έλαβε 

ο προηγούμενος Πρόεδρος του Σιγρίου βάσει της αρ. 178/2014 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες 

καθαρισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητάς του. 

5 Προ 5 1331 Έγκριση χορήγησης άδειας, εξόδων μετακίνησης και 

ημερήσιας αποζημίωσης σε δημοτικούς υπαλλήλους για 

συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στις υπαλλήλους της 

Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής κ.κ. Ανατολίτη 

Ζωή και Πανσεληνά Όλγα με αποδοχές (ημερήσια αποζημίωση) για 

επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να συμμετέχουν στο Επιμορφωτικό 

Σεμινάριο από 10/12/14 έως και 12/12/14 (3ήμερο).Οι υπάλληλοι θα 

αναχωρήσουν από την υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή 

09/12/2014. 

Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των παραπάνω 

υπαλλήλων . 

Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές 

ενέργειες. 

6 7
ο
 1332 Εξέταση ένστασης του κ. Παντελή Πατερέλλη κατά του 

πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες του Δήμου Λέσβου, του ΝΠΔΔ Κοιν. 

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, των ΝΠΔΔ 

των Σχολικών Επιτροπών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας 

Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος ‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ 

Π.Μ.Φ.Η. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’». 

[Κατά πλειοψηφία] Κάνει δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83472/5-11-2014 

Ένσταση του κ. Παντελή Πατερέλλη κατά του από 31-10-2014 πρακτικού 

διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και 

υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, του ΝΠΔΔ Κοιν. 

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, των ΝΠΔΔ των Σχολικών 

Επιτροπών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος 

‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Π.Μ.Φ.Η. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’», σύμφωνα με τη 

σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της ενστάσεως και 

για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν. 

7 1α,γ,δ
ο
 1333 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 14.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.0000 για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης 

μετακινούμενων υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2014. 

Σχετ. η αριθμ. 1108/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 28.607,03 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7341.0004 «Έργο ‘ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΑΣΟΥΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ Δ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ’». 

Σχετ. η αριθμ. 1110/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.998,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6711.0003 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ 

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ». 

Σχετ. η αριθμ. 1117/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 
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8 1β,ε
ο
 1334 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

συνδρομών και δημοσιεύσεων σε εφημερίδες. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 2.134,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6451 για την πληρωμή συνδρομών σε εφημερίδες του Δήμου Λέσβου. 

Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 1.364,83 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6463 για την πληρωμή δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου σε εφημερίδες. 

9 1στ
ο
 1335 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις του 

Δήμου. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 5.209,39 € σε βάρος 

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

υποθέσεις του Δήμου. 

10 4
ο
  1336 Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών 

δημοπράτησης, της διακήρυξης της δημοπρασίας και 

των όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ 

ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ». 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης, τη 

διακήρυξη της δημοπρασίας και τους όρους δημοπράτησης του έργου με 

τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ 

ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» προϋπ/σμού 932.400,97 € με 

ΦΠΑ. 

11 6
ο
  1337 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης για την διενέργεια 2 πρόχειρων 

διαγωνισμών προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων 

και μηχανημάτων έργου στις Δημοτικές Ενότητες Λ. 

Θερμής και Ερεσού - Αντίσσης για το έτος 2014. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το 

Γραφείο Κίνησης του Δήμου με τις εγκεκριμένες μελέτες. 

2.- Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης των παραπάνω διαγωνισμών και τους 

όρους της διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από το γραφείο 

κίνησης του Δήμου. 

12 5
ο
  1338 Έγκριση των πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης 

και αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών 

σίτισης για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου 

Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τα Πρακτικά διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

Επιτροπών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τον διαγωνισμό «Προμήθεια 

ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Λέσβου» 

προϋπολογισμού 64.412,71 € με τον ΦΠΑ. 

2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια ειδών σίτισης για τις 

ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Λέσβου» του Δήμου Λέσβου στην 

εταιρεία «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία ήταν η 

μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό με γενικό σύνολο προσφοράς 

63.586,90 € με ΦΠΑ. 

13 2α
ο
 1339 93η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 93η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87962/24-11-2014 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

14 2β
ο
 1340 95η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 95η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89225/27-11-2014 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

15 3α
ο
 1341 Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για 

πληρωμή κρατήσεων για τη σύνταξη συμβολαίου 

αποδοχής δωρεάς από το Δήμο Λέσβου. 

Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του κ. Δάλα Παρασκευά, 

υπαλλήλου του Τμήματος Λογιστικού του Δήμου, για απόδοση 

λογαριασμού από πληρωμή των κρατήσεων συνολικού ύψους 146,90 € για 
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τη σύνταξη συμβολαίου αποδοχής δωρεάς από το Δήμο Λέσβου ενός 

ακινήτου ιδιοκτησίας Παράσχου Κλιαμέλη από τη συμβολαιογράφο 

Χαριτούλα Σταυρίδου , σύμφωνα με την αριθ. 1192/2014 ΑΟΕ. 

16 3β
ο
 1342 Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για 

πληρωμή τελών έκδοσης πινακίδων και άδειας 

κυκλοφορίας δύο φορτηγών 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 πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας δύο νέων 

φορτηγών του Δήμου Λέσβου αρχικής προμήθειας του Δήμου Αγιάσου και 

του Δήμου Καλλονής συνολικού ποσού 200,70 €, σύμφωνα με την αριθ. 

1284/2014 ΑΟΕ. 

17 8
ο
  1343 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια 

Προκαταβολή οικον. έτους 2014. 

Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή έτους 2014 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 : Βατούσας, Σκουτάρου, Υψηλομετώπου, Φίλιας, 

Κώμης, Πηγής, Ν. Κυδωνιών. 

18 9
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 4 Δεκεμβρίου 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.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 
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8.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 

Σημείωση : Ο κ. Κ. Κατσαρός προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου προ ημερησίας διάταξης θέματος. 


