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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 13/11.3.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 195 Εκδίκαση ένστασης της εταιρείας ‘ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’ κατά του πρακτικού 

διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπά υλικά γραφείων». 

Αποδέχεται την από 10-3-2014 ένσταση της εταιρείας ‘ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’ κατά του από 5-3-2014 πρακτικού 

διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων» συνολικής πίστωσης 61.000,00 € με ΦΠΑ και εγκρίνει τη 

συμμετοχή της εταιρείας στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 
2 6 196 Ανάκληση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 175/2014 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εξέταση 

ένστασης της εταιρείας «Αφεντούλη ΟΕ» και του κ. 

Ιωάννη Αφεντούλη κατά της διακήρυξης του έργου 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΑΤΕΡΩΝ. 

Ανακαλεί εν μέρει την υπ’ αριθμ. 175/2014 απόφασή της σχετικά με την 

εξέταση ένστασης της εταιρείας «Αφεντούλη ΟΕ» και του κ. Ιωάννη 

Αφεντούλη κατά της διακήρυξης του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΑΤΕΡΩΝ και τροποποιεί το σκέλος (Α) αυτής ως εξής: 

«Α-α) Αποδέχεται την ένσταση των α) ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία ‘Αφεντούλη ΟΕ’ και τον διακριτικό τίτλο ‘Πετροτεχνική Λέσβου 

Αφεντούλη’, που εδρεύει στη θέση ‘Πλάτη’ του Νέων Κυδωνιών του 

Δήμου Λέσβου και β) του Ιωάννη Αφεντούλη του Σάββα, κατοίκου Νέων 

Κυδωνιών Λέσβου, κατά της διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του Δήμου 

Λέσβου για το έργο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΑΤΕΡΩΝ» 

προϋπολογισμού 345.000,00 € με ημερομηνία δημοπράτησης 4/3/2014 ως 

προς το σκέλος που αφορά τη διόρθωση στο άρθρο 7 του προϋπολογισμού 

με κωδικό ΟΙΚ.Ν.73.11. και τη διόρθωση της τεχνικής περιγραφής της 

μελέτης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 18.011/6-3-2014 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

Α-β) Απορρίπτει την ανωτέρω ένσταση ως προς τα σκέλη που αφορούν τα 

λοιπά θέματα που αναφέρει. 

3 3 197 Έγκριση προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης 

του Δήμου Λέσβου έτους 2014. 

Εγκρίνει το Προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λέσβου 

έτους 2014, όπως αυτό το επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε η Δ/νση 

Προγ/σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου και καταρτίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 20/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τελική έγκρισή του. 

4 1α 198 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αμοιβή ορκωτών 

λογιστών. 

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 7.134,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6117.0013 με τίτλο «Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών 

καταστάσεων χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Ερεσού - Αντίσσης» καθώς 
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και τη συνταχθείσα μελέτη στις 26-7-2010, την από 11-10-2010 οικονομική 

προσφορά, την υπ’ αριθμ. 175/19-10-2010 απόφαση Δημάρχου για 

απευθείας ανάθεση και την υπ’ αριθμ. 13520/22-10-2010 σύμβαση του 

πρώην Δ. Ερεσού – Αντίσσης. 

Σχετ. η αριθμ. 434/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5 1β,γ, δ, ε, 

ζ
ο
 

199 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6421.0002 για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης για 

τις μετακινήσεις αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και ειδικών 

συνεργατών έτους 2014. 

Σχετ. η αριθμ. 435/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 9.694,48 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 14/2013 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Πλωμαρίου στον Ζαχαρίου Παράσχο. 

Σχετ. η αριθμ. 441/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.979,48 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 13/14 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης στον Απόστολο Σαμαρά. 

Σχετ. η αριθμ. 442/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 12.518,98 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 13/14 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης στον Θεόδωρο Δεληδούκα. 

Σχετ. η αριθμ. 443/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 44.775,20 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 7/14 απόφασης Πρωτοδικείου 

Μυτιλήνης στην εταιρεία «Αφοι Βαμβουκλή και ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 444/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 16.679,08 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 56/13 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης στον Παναγιώτη Παπάζογλου. 

Σχετ. η αριθμ. 445/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 54.081,58 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6711.0001 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας 

(λειτουργικά)» α) για καταβολή ποσού 32.448,95 € στην Πρωτοβάθμια 

Σχολική Επιτροπή και β) για καταβολή ποσού 21.632,63 € στην 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, που αφορούν στην κάλυψη δαπανών 

θέρμανσης των σχολικών μονάδων. 

Σχετ. η αριθμ. 446/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 168.504,61 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6711.0001 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας 

(λειτουργικά)» α) για καταβολή ποσού 101.102,76 € στην Πρωτοβάθμια 

Σχολική Επιτροπή και β) για καταβολή ποσού 67.401,85 € στην 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, που αφορούν στην κάλυψη 
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λειτουργικών αναγκών των σχολείων. 

Σχετ. η αριθμ. 447/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.7133.0006 «Προμήθεια κλιματιστικών & συσκευών ψύξης & 

θέρμανσης». 

Σχετ. η αριθμ. 438/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.7133.0007 «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχ/των». 

Σχετ. η αριθμ. 437/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.7134.0003 «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του 

Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 436/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

12.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 47.919,60 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7341.0002 «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο 

Δήμο Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 399/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

13.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 114.240,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

35.6265.0004 «Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων». 

Σχετ. η αριθμ. 439/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

14.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

35.6633 «Προμήθεια χημικού υλικού (χλώριο)». 

Σχετ. η αριθμ. 440/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

15.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 110.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7322.0007 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 449/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6 1στ
ο
  200 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 

δημοτικής υπαλλήλου για την πληρωμή κρατήσεων που 

καταβάλουν οι συμβολαιογράφοι και δικαστικοί 

επιμελητές του Δήμου Λέσβου. 

Α) Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 

2.000,00 στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Βαΐτη Ευστρατίας για την 

πληρωμή κρατήσεων που καταβάλουν οι συμβολαιογράφοι και δικαστικοί 

επιμελητές του Δήμου Λέσβου. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 

υπολόγου ορίζεται η 28/11/2014. 

Β) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6494 

για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στη δημ. υπάλληλο 

Βαΐτη Ευστρατία για πληρωμή κρατήσεων σε συμβολαιογράφους και 

δικαστικούς επιμελητές. 

Σχετ. η αριθμ. 448/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7 2
ο
   Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. 

έτους 2014. 

Αποσύρθηκε. 

8 4
ο
  201 Απόδοση λογαριασμού από δημοτική υπάλληλο για 

πληρωμή κρατήσεων των δικηγόρων. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου Βαΐτη 

Ευστρατίας για την πληρωμή κρατήσεων των δικηγόρων που 

εκπροσώπησαν το Δήμο Λέσβου συνολικού ποσού 525,34 €, σύμφωνα με 
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την αριθ. 72/2014 ΑΟΕ. 

9 5
ο
  202 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων Δήμου 

Λέσβου για συμμετοχή στην «Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών εργασιών και υπηρεσιών συντήρησης και 

επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Γραφείου κίνησης Δήμου Λέσβου - Αξιολόγησης και 

γνωμοδότησης (Π.Δ.28/1980)» έτους 2014. 

Εγκρίνει το από 5-3-2014 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των 

υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

που θα συγκροτούν την ««Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών εργασιών 

και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου του Γραφείου κίνησης Δήμου Λέσβου - Αξιολόγησης και 

γνωμοδότησης (Π.Δ.28/1980)» έτους 2014. 

10 7
ο
  203 Απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ». 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ» 

προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ στον κ Μάντζαρη Χρύσανθο, ΕΔΕ, 

ο οποίος προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 28%. 

11 8
ο
  204 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικού ακινήτου.- Κήρυξη ως εκπτώτου του 

πλειοδότη και έγκριση διενέργειας αναπλειστηριασμού. 

Α) Εγκρίνει το από 24.2.2014 πρακτικό πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακού καφενείου) στη 

Μήθυμνα, σύμφωνα με το οποίο πρώτος και μοναδικός πλειοδότης 

αναδείχθηκε ο κ. Κων/νος Μήλιας με μηνιαίο μίσθωμα 405,00 € και με την 

εγγύηση του κ. Φούσκα Δημητρίου. 

Β) Κηρύσσει έκπτωτο τον κ. Κων/νο Μήλια λόγω άρνησης δικής του και 

του εγγυητή του να υπογράψουν τη σύμβαση μίσθωσης. Η εγγυητική που 

κατατέθηκε για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία να καταπέσει υπέρ του 

Δήμου Λέσβου και να ενεργηθεί αναπλειστηριασμός εις βάρος του και εις 

βάρος του εγγυητή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Π.Δ. 

270/81. 

12 9
ο
  Ορισμός : 

 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του 

Δήμου Λέσβου. 

 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών 

επιμελητών και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου. 

 

 

Μυτιλήνη 13 Μαρτίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

            ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Κατράνης Νικόλαος, Πρόεδρος 

2.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 

3.- Κορδώνης Χρήστος, τακτικό μέλος 

4.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

5.- Μαρινάτος Σωτήρης, τακτικό μέλος 
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6.- Πατερέλλης Παντελής, τακτικό μέλος 

7.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 

8.- Ταξείδης Αριστείδης, αναπληρωματικό μέλος σε 

αντικατάσταση του τακτ. μέλους Θ. Αθανάση  
 


