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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 56/30.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 1β,εο 1440 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 

για την πληρωμή των δικηγόρων που θα οριστούν για υποθέσεις του 

Δήμου. Η πληρωμή τους θα γίνει μετά από έγκριση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αφού πρώτα θα προσκομίσουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

Σχετ. η αριθμ. 1214/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 16.500,00 € 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. 1221/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 1δο 1441 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6671.0002 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών ΔΕ Καλλονής – 

Τεχνική». 

Σχετ. η αριθμ. 1215/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

30.6671.0001 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών ΔΕ Μυτιλήνης – 

Τεχνική». 

Σχετ. η αριθμ. 1216/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6263.0002 για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ 

Καλλονής - Καθαριότητα». 

Σχετ. η αριθμ. 1217/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6263.0006 για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ 

Μυτιλήνης - Καθαριότητα». 

Σχετ. η αριθμ. 1218/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 
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35.6671.0001 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

Πρασίνου». 

Σχετ. η αριθμ. 1220/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3 1γο 1442 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

συνδρομών σε εφημερίδες και αμοιβές δικηγόρων. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 210,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6451 για την πληρωμή συνδρομών σε εφημερίδες του Δήμου Λέσβου. 

Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 7.883,36 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6111 για την πληρωμή δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις 

του Δήμου. 

4 1αο 1443 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου εκτός 

έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 379,95 ευρώ για την πληρωμή 

της μετακίνησης του Δημοτικού Υπαλλήλου Αποστολέλλη Νικολάου, ΠΕ 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 8/12/2014 

και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 12/12/2014 για να συμμετάσχει σε 

επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. 

2.-  Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 299,78 ευρώ για την πληρωμή 

της αξίας μετακίνησης της Υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κας Μπλέτσα 

Γεωργίας, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 

19/12/2014 και επέστρεψε στην Μυτιλήνη αυθημερόν για να συμμετάσχει 

σε συνάντηση εργασίας. 

Σχετ: Η αριθμ. 108/16-1-2014 Α.Α.Υ. 

5 2ο  1444 Έγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 

Κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΕΛΛΗ Δ.Κ. 

Πλωμαρίου. 

[Ομόφωνα] 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΕΛΛΗ για το οικονομικό έτος 2015, όπως αυτός 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Κληροδοτήματος με την υπ’ αριθμ. 13/2014 απόφασή του και ο οποίος 

ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει : 

Έσοδα   : 395.201,33 € 

Έξοδα   : 388.150,00 € 

Αποθεματικό : 7.051,33 € 

6 3ο  1445 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2632/2014 απόφασης του 

Δημάρχου Λέσβου για απευθείας ανάθεση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΡΙΑΝΑ» προϋπ/σμού μελέτης 

3.000,00 με ΦΠΑ. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΡΙΑΝΑ» προϋπ/σμού μελέτης 3.000,00 με ΦΠΑ € με 

ΦΠΑ την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος σε εργοληπτική 

επιχείρηση που έχει από τις κείμενες διατάξεις τις προϋποθέσεις. 

Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 2632/10-11-2014 απόφαση του Δημάρχου 

Λέσβου, με την οποία ανατέθηκε το παραπάνω έργο λόγω του 

κατεπείγοντος στην τεχνική εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.. 
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Γ) Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στη λήξη του οικον. έτους και δεν υπάρχει 

χρόνος για εγγραφή του έργου στον τρέχοντα Προϋπολογισμό του Δήμου, 

το έργο θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 

2015. 

7 4ο   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 2 Ιανουαρίου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

4.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

5.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 


