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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 55/23.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1ο  1415 Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για 

πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ πέντε επεκτάσεων δημοτικού 

φωτισμού. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Γεωργίου Τακτικού για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ πέντε επεκτάσεων 

δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ συνολικού ποσού 5.079,51 €, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 1303/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2 Προ 2ο 1416 Έγκριση των Πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης, 

αξιολόγησης και γνωμοδότησης για τον διαγωνισμό 

«Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης περιοχών 

Ερεσού- Αντίσσης και Καλλονής - Αγίας Παρασκευής 

και Πέτρας». 

[Ομόφωνα] 

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

γνωμοδότησης των Επιτροπών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τον 

διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και 

ανταλλακτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης περιοχών Ερεσού- 

Αντίσσης και Καλλονής - Αγίας Παρασκευής και Πέτρας» προϋπολογισμού 

30.000,00 € με ΦΠΑ. 

2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και 

ανταλλακτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης περιοχών Ερεσού- 

Αντίσσης και Καλλονής - Αγίας Παρασκευής και Πέτρας» του Δήμου 

Λέσβου στην εταιρεία ‘Πασχαλίδης Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.’, σύμφωνα με τις τιμές 

που προσέφερε. 

3 Προ 3ο 1417 Έγκριση των Πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης, 

αξιολόγησης και γνωμοδότησης για τον διαγωνισμό 

«Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης περιοχών 

Γέρας - Πολιχνίτου - Αγιάσου». 

[Ομόφωνα] 

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

γνωμοδότησης των Επιτροπών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τον 

διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και 

ανταλλακτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης περιοχών Γέρας - 

Πολιχνίτου - Αγιάσου» προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ. 

2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και 

ανταλλακτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης περιοχών Γέρας - 

Πολιχνίτου - Αγιάσου» του Δήμου Λέσβου στην εταιρεία ‘Πασχαλίδης Σ. & 

ΣΙΑ Ο.Ε.’ σύμφωνα με τις τιμές που προσέφερε.. 

4 Προ 4ο 1418 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 
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από τον υπόλογο Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης του Δήμου 

Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε 

βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

5 Προ 5ο 1419 Απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου 

Βικτώριας Καθιώτου για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της Βικτώριας Καθιώτου, 

δημοτικής υπαλλήλου της Δ.Ε. Πέτρας, για αγορά φακέλων αλληλογραφίας 

με προπληρωμένο τέλος αξίας 2.948,80 €, σύμφωνα με την αριθ. 156/2014 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 597/2014 Χρ. 

Ένταλμα Προπληρωμής. 

6 Προ 6ο 1420 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

[Κατά πλειοψηφία] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6691.0000 «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών για το φωτοστολισμό 

της Δ.Ε. Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 1211/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6691.0001 «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών για το φωτοστολισμό 

των Δ.Ε. Καλλονής, Ερεσού-Αντίσσης, Αγ. Παρασκευής, Μανταμάδου, 

Μήθυμνας, Πέτρας». 

Σχετ. η αριθμ. 1212/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6691.0002 «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών για το φωτοστολισμό 

των Δ.Ε. Λ. Θερμής, Ευεργέτουλα, Γέρας, Αγιάσου, Πολιχνίτου, 

Πλωμαρίου». 

Σχετ. η αριθμ. 1213/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7 1αο 1421 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 134.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6211 για «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων». 

Σχετ. η αριθμ. 1194/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 429.952,16 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6211.0001 για «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων». 

Σχετ. η αριθμ. 1195/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

35.6211 για «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 

και κοινόχρηστων χώρων». 

Σχετ. η αριθμ. 1196/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8 1βο 1422 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου εκτός 

έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 422,27 ευρώ για την πληρωμή 

της μετακίνησης της Δημοτικής  Υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κας 

Ανατολίτη Ζωής, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 9/12/2014 και επέστρεψε 
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στην Μυτιλήνη την 14/12/2014 προκειμένου να συμμετάσχει σε 

επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΚΔΑ. 

2.-  Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 319,77 ευρώ για την πληρωμή 

της μετακίνησης της Δημοτικής Υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κας 

Πανσεληνά Όλγας, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 9/12/2014 και 

επέστρεψε στην Μυτιλήνη την 13/12/2014 προκειμένου να συμμετάσχει σε 

επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΚΔΑ. 

Σχετ: Η αριθμ. 108/16-1-2014 Α.Α.Υ. 

9 1γο 1423 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

ταχυμεταφοράς εγγράφων, δημοσιεύσεων και 

συνδρομών σε εφημερίδες. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 231,92 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6224.0001 για την πληρωμή ταχυμεταφοράς εγγράφων των Υπηρεσιών 

του Δήμου Λέσβου. 

Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 95,12 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6463 για την πληρωμή δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου σε εφημερίδες. 

Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 800,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6451 για την πληρωμή συνδρομών σε εφημερίδες του Δήμου Λέσβου. 

10 1δο 1424 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις του 

Δήμου. 

[Ομόφωνα]Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 2.542,72 € σε βάρος του 

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

υποθέσεις του Δήμου. 

Σχετ: Η αριθμ. 1021/20-10-2014 Α.Α.Υ. 

11 1εο 1425 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.7135.0002 «Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού του πολιτιστικού – 

συνεδριακού κέντρου Πέτρας ‘ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ’». 

Σχετ. η αριθμ. 1197/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0001 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 1198/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0005 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Πλωμαρίου». 

Σχετ. η αριθμ. 1199/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0006 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Πολιχνίτου». 

Σχετ. η αριθμ. 1200/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0007 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Γέρας». 

Σχετ. η αριθμ. 1201/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0008 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Μανταμάδου». 
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Σχετ. η αριθμ. 1202/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0009 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Αγ. 

Παρασκευής». 

Σχετ. η αριθμ. 1203/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0010 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Καλλονής». 

Σχετ. η αριθμ. 1204/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0011 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Ερεσού-

Αντίσσης». 

Σχετ. η αριθμ. 1205/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0012 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Λ. Θερμής». 

Σχετ. η αριθμ. 1206/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0013 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Πέτρας». 

Σχετ. η αριθμ. 1207/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0014 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Ευεργέτουλα». 

Σχετ. η αριθμ. 1210/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0015 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Μήθυμνας». 

Σχετ. η αριθμ. 1208/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0016 «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Αγιάσου». 

Σχετ. η αριθμ. 1209/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

12 3ο  1426 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 τον υπόλογο Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου του 

Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα 

σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

13 4αο 1427 Έγκριση του πρακτικού 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 το από 18/12/2014 Πρακτικό αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 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. 
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2.- Κατακυρώνει και αναθέτει 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» στους 

παρακάτω προμηθευτές που προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με 

το τιμολόγιο προσφοράς τους : 

Α) Στην εταιρεία «ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ.. & Σία Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ. 081038443 

όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Δήμου Λέσβου» και Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις τιμές που προσέφερε. 

Β )Στην εταιρεία «Ι. Ιορδάνου & Σία Ο.Ε.» με ΑΦΜ 082882246 για το 

Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με 

τις τιμές που προσέφερε. 

14 4βο 1428 Έγκριση των πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης, 

αξιολόγησης και γνωμοδότησης για τον διαγωνισμό 

«Προμήθεια χημικών υλικών και λοιπών αναλώσιμων 

υλικών όλων των Μ.Ε.Λ. του Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

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

γνωμοδότησης των Επιτροπών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τον 

διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών και 

λοιπών αναλώσιμων υλικών όλων των Μ.Ε.Λ. του Δήμου Λέσβου» 

προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ. 

2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια χημικών υλικών και λοιπών 

αναλώσιμων υλικών όλων των Μ.Ε.Λ. του Δήμου Λέσβου» του Δήμου 

Λέσβου στην εταιρεία ‘Πασχαλίδης Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.’, σύμφωνα με τις τιμές 

που προσέφερε. 

15 4γο 1429 Έγκριση των Πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης, 

αξιολόγησης και γνωμοδότησης για τον διαγωνισμό 

«Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών για επισκευή 

δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης». 

[Ομόφωνα] 

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

γνωμοδότησης των Επιτροπών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τον 

διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών 

για επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης» προϋπολογισμού 40.000,00 

€ με ΦΠΑ. 

2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών 

για επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης» του Δήμου Λέσβου στην 

εταιρεία ‘Πασχαλίδης Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.’, σύμφωνα με τις τιμές που 

προσέφερε. 

16 4δο 1430 Έγκριση των Πρακτικών διαγωνισμού και εκδίκαση 

ένστασης κατά των Πρακτικών διαγωνισμού της 

προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές 

Ενότητες Αγιάσου, Πολιχνίτου και Γέρας. 

[Ομόφωνα] 

Α) Απορρίπτει την από 11-12-2014 ένσταση του κ. Μπαρέκου Σαράντου 

κατά των πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων των Δ.Ε. Αγιάσου και Γέρας, σύμφωνα με την από 12-12-2014 

γνωμοδότηση που περιλαμβάνεται στα Πρακτικά ΙΙΙ αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών - γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 46 
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του ΕΚΠΟΤΑ και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτά. 

Β) Εγκρίνει τα από 12/12/2014 Πρακτικά ΙΙΙ αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών - γνωμοδότησης της Επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ του 

Δήμου Λέσβου για τους παρακάτω διαγωνισμούς: 

(1) «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Αγιάσου» 

συνολικής πίστωσης 67.600 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ (μελέτη με αριθμό 

122/2014) 

(2) «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου» 

συνολικής πίστωσης 67.600 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ (μελέτη με αριθμό 

118/2014) 

(3) «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Γέρας» 

συνολικής πίστωσης 67.600 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ (μελέτη με αριθμό 

120/2014). 

Γ) Εγκρίνει την κατακύρωση της προμήθειας ανά είδος καυσίμου στον κ. 

Παναγιώτη Βουνάτσο, ο οποίος προσέφερε την οικονομικότερη προσφορά 

για τις Δ.Ε. Αγιάσου και Γέρας και ήταν ο μοναδικός διαγωνιζόμενος στο 

τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού για τη Δ.Ε. Πολιχνίτου, με ποσοστό 

έκπτωσης 5%. 

17 5ο  1431 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 

δημοπράτηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΜΥΡΣΙΝΤΖΙΚΗ – ΨΑΡΟΝΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

‘ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΜΠΟΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει το από 9-12-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΡΣΙΝΤΖΙΚΗ – ΨΑΡΟΝΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

‘ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΜΠΟΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 

112.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. 

Μάντζαρης Χρύσανθος, με ποσοστό έκπτωσης 46%. 

2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό 

στον κ. Μάντζαρη Χρύσανθο, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης, ήτοι 46%. 

18 6ο  1432 Αποδοχή δωρεάς προμήθειας και τοποθέτησης 

φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED από τον κ. 

Παναγιώτη Τρύφωνα. 

[Ομόφωνα] 

Αποδέχεται τη δωρεά από τον κ. Παναγιώτη Τρύφωνα φωτιστικών 

συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED προς αντικατάσταση συμβατικών 

σωμάτων της πόλης της Μυτιλήνης. 

Συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά στην περιοχή «Μακρύς 

Γιαλός» από το ύψος του Ναυτικού Ομίλου έως της διασταύρωση των 

οδών Ελ. Βενιζέλου και Ξ. Καραπαναγιώτη, καθώς και στην οδό Οδυσσέα 

Ελύτη από το Σούπερ Μάρκετ ‘Βερόπουλος’ ως τη διασταύρωση με την 

οδό Παπανικολή. 

Η τοποθέτηση θα γίνει υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου και η δαπάνη της θα βαρύνει αποκλειστικά τον δωρητή. 



 7 

19 2ο  1433 Έγκριση Συμψηφιστικών Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94180/18-12-

2014 εισήγηση του Τμήματος Λογιστικού του Δήμου Λέσβου. 

20 7ο   Έγκριση αποτελεσμάτων πλειοδοτικού διαγωνισμού για 

εκμίσθωση ακινήτων κληροδοτήματος Μαρίας 

Παπουτσάνη. 

Αποσύρθηκε. 

21 8ο   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 24 Δεκεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 

3.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

6.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

7.- Αμπουλός Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του Στεργίου Θεόδωρου). 


