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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 24/4.6.2014 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 718 Απευθείας ανάθεση της εργασίας ψηφιοποίησης 

τοπογραφικών διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων. 

Α) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 825,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6162.0000 για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΣΑ. 

Σχετ. η αριθμ. 733/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ. 

Β) Αναθέτει απευθείας την εργασία ψηφιοποίησης 100 τοπογραφικών 

διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων της μελέτης του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΣΑ» στον κ. Θεοφάνη 

Δημητράκη, Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., αντί συνολικής αμοιβής 

825,00 € με τον Φ.Π.Α. 

2 2
ο
 προ 719 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικού ακινήτου στη Σκάλα Ερεσού. 

Εγκρίνει το από 2.6.2014 πρακτικό πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Ισόγειο Αναψυκτήριο» στη Σκάλα 

Ερεσού του Δήμου Λέσβου (με εμβαδόν 175 τ.μ. περίπου) και κατακυρώνει 

αυτόν στον κ. Καλιαλή Νικόλαο με ετήσιο μίσθωμα 8.001,00 €. 

3 3
ο
 προ 720 Έγκριση πρακτικών επαναληπτικών δημοπρασιών για 

την παραχώρηση χρήσης τμημάτων αιγιαλού – 

παραλίας διαφόρων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 

Λέσβου. 

Εγκρίνει τα από 3-6-2014 πρακτικά διενέργειας επαναληπτικής 

πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την απλή 

παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας των Δημοτικών Ενοτήτων 

Ερεσού-Αντίσσης, Μυτιλήνης και Καλλονής του Δήμου Λέσβου, όπως 

αυτά υποβλήθηκαν από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λέσβου. 

4 1α,β,γ,ε
ο
 

721 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000,00 € 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. 744/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6524 για την πληρωμή των συμβολαιογράφων που θα οριστούν 

για σύνταξη συμβολαίων λόγω αγοράς ακινήτων από το Δήμο. Η πληρωμή 

τους θα γίνει μετά από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής αφού πρώτα 
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θα προσκομίσουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

Σχετ. η αριθμ. 746/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6265.0002 «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων». 

Σχετ. η αριθμ. 743/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6265.0006 «Συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων». 

Σχετ. η αριθμ. 742/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6414 

«Μεταφορές εν γένει». 

Σχετ. η αριθμ. 736/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6277.0006 «Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών». 

Σχετ. η αριθμ. 735/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 825,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6162.0000 «Ψηφιακή επικαιροποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων 

δημοτικών ακινήτων σε περιβάλλον Ε.Γ.Σ.Α.». 

Σχετ. η αριθμ. 733/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 19.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

35.6265.0003 «Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών Δήμου 

Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 731/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

00.6331.0001 «Πληρωμή παράβολα ΚΤΕΟ αυτοκινήτων & λοιπών τελών 

κυκλοφορίας». 

Σχετ. η αριθμ. 747/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6321 «Πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων - Επιβατηγά 

Διοικητικού». 

Σχετ. η αριθμ. 749/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

20.6322 «Πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων - Φορτηγά 

Καθαριότητας». 

Σχετ. η αριθμ. 750/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

35.6322 «Πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων - Φορτηγά 

Πρασίνου». 

Σχετ. η αριθμ. 751/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

30.6323 «Πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων - Λοιπά οχήματα & 

μηχανήματα Τεχνικής». 

Σχετ. η αριθμ. 752/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 
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14.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6322 «Πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων - Φορτηγά 

Τεχνικής». 

Σχετ. η αριθμ. 753/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5 1δ
ο
 722 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και 

διάθεση πιστώσεων για επέκταση δημοτικού φωτισμού. 

Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής με υπόλογο το δημοτικό 

υπάλληλο Καρπούζη Δημήτριο και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την επέκταση του δημοτικού 

δικτύου φωτισμού από το ΔΕΗ. 

6 2α
ο
 723 35η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 35η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41.479/30-5-2014 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

7 2β
ο
 724 36η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 36η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41.478/30-5-2014 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

8 2γ
ο
 725 37η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 37η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41.476/30-5-2014 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

9 2δ
ο
 726 38η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 38η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41.474/30-5-2014 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

10 3α
ο
 727 Απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Χιωτέλλη Γεωργίου για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας και επιτύπωση του λογοτύπου 

του Δήμου Λέσβου. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του Χιωτέλλη Γεωργίου, δημοτικού 

υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων, για αγορά 1000 φακέλων 

αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος και επιτύπωση του λογοτύπου του 

Δήμου Λέσβου συνολικής δαπάνης 849,67 €, σύμφωνα με την αριθ. 

156/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 605/2014 

Χρ. Ένταλμα Προπληρωμής. 

11 3β
ο
 728 Απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Χριστοφαρή Ευστρατίου για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του Χριστοφαρή Ευστρατίου, 

δημοτικού υπαλλήλου της Δ.Ε. Αγιάσου, για αγορά φακέλων 

αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος ποσού 750,00 €, σύμφωνα με την 

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

602/2014 Χρ. Ένταλμα Προπληρωμής. 

12 3γ
ο
 729 Απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου 

Ταραζώνα Αναστασίας για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της Ταραγώνα Ευστρατίας, δημοτικής 

υπαλλήλου της Δ.Ε. Καλλονής, για αγορά φακέλων αλληλογραφίας με 

προπληρωμένο τέλος ποσού 7.635,00 €, σύμφωνα με την αριθ. 156/2014 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 119/2014 Χρ. 

Ένταλμα Προπληρωμής. 

13 3δ
ο
 730 Απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου 

Κλαδογένη Αμερσώς για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της Κλαδογένη Αμερσώς, δημοτικής 

υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Δήμου, για αγορά φακέλων 

αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος ποσού 1.027,50 €, σύμφωνα με την 

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

601/2014 Χρ. Ένταλμα Προπληρωμής. 
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14 3ε
ο
 731 Απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου 

Μακρυδάκη Δέσποινας για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της Μακρυδάκη Δέσποινας, δημοτικής 

υπαλλήλου της Δ.Ε. Μήθυμνας, για αγορά φακέλων αλληλογραφίας με 

προπληρωμένο τέλος ποσού 1.924,83 €, σύμφωνα με την αριθ. 156/2014 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 598/2014 Χρ. 

Ένταλμα Προπληρωμής. 

15 3στ
ο
 732 Απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου 

Χατζηγεωργίου Κουζηνίας για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της Χατζηγεωργίου Κουζηνίας, 

δημοτικής υπαλλήλου της Δ.Ε. Λ. Θερμής, για αγορά φακέλων 

αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος ποσού 834,62 €, σύμφωνα με την 

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

599/2014 Χρ. Ένταλμα Προπληρωμής. 

16 4α
ο
 733 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού και εκδίκαση 

ένστασης κατά του πρακτικού διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων 

και μηχανημάτων». 

Α) Κάνει εν μέρει δεκτή την από 26-5-2014 ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ 

ΚΕΣΑΝΛΗ Ο.Ε. κατά του Πρακτικού ΙΙ του Διαγωνισμού – Αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και 

μηχανημάτων» του Δήμου Λέσβου και κρίνει αποδεκτή της προσφορά της 

για τις κατηγορίες λιπαντικών 2 και 6, αλλά απορρίπτει την ένσταση για 

τις κατηγορίες λιπαντικών 13, 14, 16, 18, σύμφωνα με το από 27-5-2014 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού- Γνωμοδότηση επί ένστασης και για 

τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. 

Β) Εγκρίνει το από 18-3-2014 Πρακτικό Ι & ΙΙ Διενέργειας Διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων» του Δήμου 

Λέσβου, με τη διαφοροποίηση ότι γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας 

ΑΦΟΙ ΚΕΣΑΝΛΗ Ο.Ε. και για τις κατηγορίες λιπαντικών 2 και 6. 

17 4β
ο
 734 Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών και 

Οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης με τη 

μορφή CATERING α) για τις ανάγκες των γυναικών 

θυμάτων βίας του Δήμου Λέσβου, β) για τις ανάγκες 

των απόρων δημοτών του Δήμου Λέσβου’». 

Εγκρίνει το από 29-5-2014 Πρακτικό Β΄ αξιολόγησης Τεχνικών και 

Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προμηθειών 

ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου για την «Προμήθεια ειδών σίτισης με τη μορφή 

CATERING α) για τις ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου 

Λέσβου, β) για τις ανάγκες των απόρων δημοτών του Δήμου Λέσβου’» και 

κατακυρώνει αυτήν μόνο για το σκέλος που αφορά τα είδη σίτισης με τη 

μορφή Catering των απόρων δημοτών του Δήμου Λέσβου στην επιχείρηση 

«Τζανέτος Εμμανουήλ & Σια Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 5,34% και τιμή 

κατακύρωσης το ποσό των 4,26 € ανά μερίδα, ήτοι συνολικού ποσού 

108.221,04 € με ΦΠΑ, και για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης. 

18 5α
ο
 735 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 483/2014 ΑΟΕ σχετικά με 

την απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Ειδικού 

Σχολείου Μυτιλήνης». 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 483/2014 απόφασή της και αναθέτει απευθείας 

το έργο «Επισκευή Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 

11.913,98 € με ΦΠΑ στην Κ/Ξ «Κλειδαράς Γρηγόριος – Σταγονάς 

Ιωάννης». 

19 5β
ο
 736 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 340/2014 ΑΟΕ σχετικά με 

την απευθείας ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση 

κουφωμάτων στο Δημοτικό κτήριο όπου στεγάζεται το 

Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου». 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 340/2014 απόφασή της και αναθέτει απευθείας 

το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό κτήριο όπου 

στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου» προϋπολογισμού 11.400,00 € με 

ΦΠΑ στον κ. κ. Μάντζαρη Π. Χρύσανθο, ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 4%. 
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20 6
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 6 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Κατράνης Νικόλαος, Πρόεδρος 

2.- Αθανάσης Θεμιστοκλής, τακτικό μέλος 

3.- Κορδώνης Χρήστος, τακτικό μέλος 

4.- Παλαιολόγος Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

5.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 

 

 

 

 

 

 


