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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 25/18.6.2014 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 741 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την 

ανάθεση της εργασίας «Κοπή Θάμνων, υψηλών χόρτων 

κ.λ.π. χώρων πρασίνου ΔΕ Καλλονής». 

Α) Εγκρίνει το από 23-5-2014 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου για την ανάθεση της εργασίας «Κοπή 

Θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. χώρων πρασίνου ΔΕ Καλλονής» 

προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ΦΠΑ 

Β) Αναθέτει την ανωτέρω εργασία και κατακυρώνει αυτήν στην εταιρεία 

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

43% και η οικονομική προφορά της ανήλθε σε 17.100,00 €. 

2 2
ο
 προ 742 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 649/2014 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τον τρόπο 

εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ‘Προμήθεια 

εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Αγ. Παρασκευής, 

Ερεσού-Αντίσσης, Παμφίλων, Πλωμαρίου Δήμου 

Λέσβου’». 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 649/2014 απόφασή της ως προς το σκέλος που 

αφορά την επαναδημοπράτηση χωρίς τροποποίηση των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 

Παιδικών Σταθμών Αγ. Παρασκευής, Ερεσού-Αντίσσης, Παμφίλων, 

Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου» και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Λέσβου, προκειμένου να αναθέσει απευθείας την προμήθεια 

κατόπιν διαπραγμάτευσης. 

3 3
ο
 προ 743 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1.120/2014 απόφασης του 

Δημάρχου Λέσβου για απευθείας ανάθεση του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΕΛΛΗ-

ΚΑΙ ΕΣΟ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ». 

Α) Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ-

ΠΛΑΤΑΝΕΛΛΗ-ΚΑΙ ΕΣΟ ΠΑΠΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 10.066,48 € με ΦΠΑ την 

απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος σε εργοληπτική επιχείρηση 

που έχει από τις κείμενες διατάξεις τις προϋποθέσεις. 

Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1.120/2014 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, με 

την οποία ανατέθηκε το παραπάνω έργο λόγω του κατεπείγοντος στον κ. 

ΚΟΥΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, εμπειροτέχνη εργολάβο Δημοσίων έργων 

(Πλωμάρι Λέσβου), αντί του ποσού των 10.066,48 €. 

Γ) Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία Κ.Α. για 

το έργο έχει ήδη ληφθεί η υπ’ αριθμ. 723/2014 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής. 

4 1γ,δ,ε,ζ,

η,θ,λ,μ,ν
ο
 

744 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.996,95 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7412.0025 «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗσ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛ ΜΕ Ε.Ο. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ» (ΣΑΤΑ). 
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Σχετ. η αριθμ. 770/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.883,10 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7324.0001 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΣΟΥΡΑΔΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 771/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.526,17 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7326.0001 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ» 

(ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 773/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 25,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6452 

για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής των τελών κατοχής και 

ανανέωσης στο Διαδίκτυο των ονομάτων “Mytilene.gr” και “Mytilini,gr” 

για το έτος 2014. 

Σχετ. η αριθμ. 774/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 357,61 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6312 

για την πληρωμή φόρου δωρεάς 0,5% που αντιστοιχεί στην αξία 71.521,15 

€ για το απορριμματοφόρο όχημα ανακύκλωσης που θα κάνει δωρεά στο 

Δήμο Λέσβου η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. 

Σχετ. η αριθμ. 772/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 17.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7331.0008 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΝΤΙΣΣΑΣ 3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 778/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 13.651,50 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 24/2014 απόφασης Εφετείου Βορείου 

Αιγαίου στην “PROMOLINE A.E.”. 

Σχετ. η αριθμ. 781/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 19.594,80 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 196/2012 απόφασης Εφετείου Βορείου 

Αιγαίου στον Δημήτριο Νερατζή. 

Σχετ. η αριθμ. 780/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 154,10 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 9/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης για τόκους και δικαστικά έξοδα. 

Σχετ. η αριθμ. 779/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 45.184,48 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 163/2012 απόφασης Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά στον Νικόλαο Παπαματθαιάκη για το κεφάλαιο. 

Σχετ. η αριθμ. 782/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

11.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 358,65 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6224.0001 για την πληρωμή ταχυμεταφοράς εγγράφων των υπηρεσιών 
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του Δήμου Λέσβου. 

12.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.524,32 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 που εκδόθηκε με το αρ. 1489/’14 ΧΕ στο όνομα του 

Γεωργαντή Ευστρατίου για λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης εις χείρας 

τρίτης (Εθνική Τράπεζα) δυνάμει της αρ. 396/2013 διαταγής πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, του Βουνάτσου Παναγιώτη (αφορά τόκους και 

δικαστικά έξοδα). 

Σχετ. η αριθμ. 789/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

13.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 14.087,18 € σε βάρος του Κ.Α. 

70.7424.0002 για αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό Βούλα 

Ραφαήλ για ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας του λόγω διάνοιξης δρόμου 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Παναγιούδας και την 

Πράξη Εφαρμογής». 

Σχετ. η αριθμ. 793/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

14.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 23.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6277.0005 «Αφαίρεση διαφημιστικών εντύπων, πανώ κλπ». 

Σχετ. η αριθμ. 787/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5 1α,β,στ
ο
 745 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις του 

Δήμου. 

1.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 1.741,16 σε βάρος του Κ.Α. 

00.6111 για την πληρωμή δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις 

του Δήμου. 

Σχετ. η αριθμ. 99/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ. 

2.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 3.331,52 σε βάρος του Κ.Α. 

00.6111 για την πληρωμή δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις 

του Δήμου. 

Σχετ. η αριθμ. 744/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ. 

3.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 3.180,72 σε βάρος του Κ.Α. 

00.6111 για την πληρωμή των παρακάτω δικηγόρων και συμβολαιογράφων 

για υποθέσεις του Δήμου. 

Σχετ. η αριθμ. 744/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ. 

6 1κ
ο
 746 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων της προκήρυξης και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών εν γένει και 

λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για 

τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού λοιπών 

δημοτικών ενοτήτων (πλην Μυτιλήνης)’. 

1.- Ψηφίζει πίστωση ύψους 82.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6661.0001, 

20.6662.0004 και 30.6662.0015 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. 

έτους 2014 για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών εν γένει και 

λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του 

δημοτικού φωτισμού λοιπών δημοτικών ενοτήτων (πλην Μυτιλήνης)». 

Σχετ. οι αριθμ. 775/2014, 776/2014 & 777/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 

64/2014 συνημμένη ενιαία μελέτη. 

3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών εν γένει και λαμπτήρων, φωτιστικών 

σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού 

λοιπών δημοτικών ενοτήτων (πλην Μυτιλήνης)». 

4.- Καθορίζει τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού όπως περιλαμβάνονται 
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στην αριθμ. 64/2014 συνημμένη μελέτη. 

7 1ι
ο
 747 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτος προπληρωμής στο όνομα 

δημοτικού υπαλλήλου για αμοιβές υποθηκοφυλάκων. 

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 800,00 

€ στο όνομα του Γαλέτσα Γεωργίου, υπαλλήλου του Γραφείου Καταγραφής 

– Διερεύνησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, για αμοιβές 

υποθηκοφυλάκων. 

Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 28η/11/2014. 

Σχετ. η αριθμ. 792/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8 2α
ο
 748 39η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 39η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 45.008/12-6-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

9 2β
ο
 749 40η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 40η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 45.006/12-6-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

10 2δ
ο
 750 41η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 41η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 45.847/12-6-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

11 2γ
ο
 751 Διόρθωση τίτλου Κ.Α. του Προϋπολογισμού Δήμου 

Λέσβου οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 

00.6117.0024 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 

2014 από το εσφαλμένο «Αμοιβή Ιατρού Ασφαλείας» στο σωστό «Αμοιβή 

Ιατρού Εργασίας». 

12 3α
ο
 752 Έγκριση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ». 

Εγκρίνει το από 30/5/2014 4ο πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και 

κατακυρώνει οριστικά την προμήθεια στον κ. Βουνάτσο Δ. Παναγιώτη. 

13 3β
ο
 753 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και 

εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού διαγωνισμού 

της εργασίας με τίτλο «Κοπή Θάμνων, υψηλών χόρτων 

κ.λ.π. χώρων πρασίνου ΔΕ Μυτιλήνης». 

Α) 1.- Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39.589/27-5-2014 ένσταση του κ. 

Παρασκευά Καλλονιάτη, Γεωπόνου ΕΔΕ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ) κατά του υπ’ 

αριθμ. 39335/26.5.2014 Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού της εργασίας 

με τίτλο «Κοπή Θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. χώρων πρασίνου ΔΕ 

Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 44089/10.6.2014 Πρακτικό Γνωμοδότησης επί των ενστάσεων της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. 

2.- Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39.545/27-5-2014 ένσταση του κ. 

Γεωργίου Χατζηαποστόλου, ΕΔΕ κατά του υπ’ αριθμ. 39335/26.5.2014 

Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Κοπή 

Θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. χώρων πρασίνου ΔΕ Μυτιλήνης» 

προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

44089/10.6.2014 Πρακτικό Γνωμοδότησης επί των ενστάσεων της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. 

Β) Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 39335/26.5.2014 Πρακτικό Διενέργειας 

Διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Κοπή Θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. 



 5 

χώρων πρασίνου ΔΕ Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και 

κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ, σύμφωνα 

με την οικονομική προφορά της που ανήλθε σε 41.500,00 €. 

14 4
ο
  754 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια 4 πρόχειρων διαγωνισμών 

προμήθειας υγρών καυσίμων στις Δ.Ε. Γέρας, 

Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής και Μανταμάδου. 

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το 

Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λέσβου και περιλαμβάνονται στις παρακάτω 

εγκεκριμένες μελέτες : 

(1) μελέτη με αριθμό 40/2013 «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την 

Δημοτική Ενότητα Γέρας» συνολικής πίστωσης 52.000 ευρώ μαζί με τον 

ΦΠΑ 

(2) μελέτη με αριθμό 42/2013 «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την 

Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα» συνολικής πίστωσης 42.000 ευρώ μαζί με 

τον ΦΠΑ 

(3) μελέτη με αριθμό 44/2013 «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την 

Δημοτική Ενότητα Λ. Θερμής» συνολικής πίστωσης 52.000 ευρώ μαζί με 

τον ΦΠΑ 

(4) μελέτη με αριθμό 45/2013 «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την 

Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου» συνολικής πίστωσης 46.000 ευρώ μαζί 

με τον ΦΠΑ. 

Β) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από το 

γραφείο κίνησης του Δήμου, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης των 

παραπάνω διαγωνισμών. 

15 5
ο
  755 Απευθείας ανάθεση του έργου «Φωτισμός της Παιδικής 

Χαράς της Τ.Κ. Κεραμειών». 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Φωτισμός της Παιδικής 

Χαράς της Τ.Κ. Κεραμειών» προϋπολογισμού 4.000,00 € με ΦΠΑ με ΦΠΑ 

στον κ. Συκά Ιωάννη (Ε.Δ.Ε. Μυτιλήνη), με ποσοστό έκπτωσης 2%. 

16 6α
ο
 756 Απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Χατζηδημητρίου Ευάγγελου για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του Χατζηδημητρίου Ευάγγελου, 

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

αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος ποσού 3.500,00 €, σύμφωνα με την 

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

595/2014 Χρ. Ένταλμα Προπληρωμής. 

17 6β
ο
 757 Απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Λιάκου Κωνσταντίνου για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Λιάκου 

Κωνσταντίνου για αγορά φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος 

αξίας 1.599,82 €, σύμφωνα με την αριθ. 486/2014 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 1304/2014 Χρ. Ένταλμα 

Προπληρωμής. 

18 6γ
ο
 758 Απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Πασινιού Αντωνίου για αγορά γραμματοσήμων. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Πασινιού 

Αντωνίου για αγορά γραμματοσήμων αξίας 3.700 €, σύμφωνα με την αριθ. 

486/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 

1302/2014 Χρ. Ένταλμα Προπληρωμής. 

19 7
ο
  759 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση 

ακινήτου για στέγαση προσωπικού της Τεχνικής 

Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου. 

Εγκρίνει το από 12.6.2014 πρακτικό μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 

ακινήτου για τη στέγαση προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 

Λέσβου και κατακυρώνει αυτή στον κ. Αψώκαρδο Οδυσσέα, με τιμή 

προσφοράς 250,00 € ετησίως. 
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20 8
ο
  760 Αναθεώρηση τιμών για δημιουργία Μητρώου 

Εργοληπτικών Εταιρειών αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών. 

Εγκρίνει την αναθεώρηση του πίνακα ωριαίων αποζημιώσεων ανά 

μηχάνημα έργου της υπ’ αριθμ. 289/2014 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με την από 10.6.2014 εισήγηση του Αντιδημάρχου 

Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας. 

21 9
ο
  761 Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την 

μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων 

αιγιαλού παραλίας έτους 2014 των Δ.Ε. Γέρας, 

Μήθυμνας, Πέτρας και Πολιχνίτου. 

Καθορίζει τους όρους διενέργειας δημοπρασίας για την μεταβίβαση του 

δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού παραλίας των Δ.Ε. Γέρας, 

Μήθυμνας, Πέτρας και Πολιχνίτου που βρίσκονται στα όρια της 

διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου για τοποθέτηση ομπρελών, 

ξαπλωστρών, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων, εκμίσθωση 

θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

48.294/24-6-2014 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου. 

22 10
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 20 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.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

5.- Παλαιολόγος Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

6.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
Σημείωση : Ο κ. Κ. Κορδώνης απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 2

ου
 προ 

ημερησίας διάταξης θέματος. 

 

 

 

 

 

 


