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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 27/9.7.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 1ο προ 800 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης για την επαναδημοπράτηση του διεθνούς 

ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων 

Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης - ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ 

Δήμου Λέσβου. 

Α) Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 

863.882,05 € μαζί με ΦΠΑ, με τους ίδιους όρους διακήρυξης και τον ίδιο 

τρόπο εκτέλεσης του εν λόγω διαγωνισμού. 

Β) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως 

συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και συνοδεύουν την 

απόφαση. 

2 1α,β,γ,δ

,ε,στ
ο
 

801 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6072.0001 «Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού του Δήμου». 

Σχετ. η αριθμ. 801/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6495.0008 «Δαπάνες για παράβολα που αφορούν εκπαίδευση οδηγών». 

Σχετ. η αριθμ. 802/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 9.115,12 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 

για πληρωμή της αρ. 127/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Μυτιλήνης στο ΚΟΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 800/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6117.0023 «Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας». 

Σχετ. η αριθμ. 807/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.921,32 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7323.0010 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΑΜΑΚΙΑ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (3ος 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΘΗΣΕΑΣ)». 

Σχετ. η αριθμ. 810/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.185,99 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6261.0002 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 811/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 103.588,00 € σε βάρος του Κ.Α. 
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25.7341.0008 «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΤΡΑΣ (13ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΠΕΡΑΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 825/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6661.0005 «Προμήθεια σιδηρικών υλικών κλπ ΔΕ Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 812/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6661.0003 «Προμήθεια σιδηρικών υλικών κλπ ΔΕ Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 813/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

35.6662.0003 «Προμήθεια σιδηρικών υλικών κλπ ΔΕ Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 814/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

30.6662.0002 «Προμήθεια σιδηρικών υλικών κλπ ΔΕ Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 815/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6661.0002 «Προμήθεια υλικών ξυλείας, διαφόρων μικροϋλικών κλπ». 

Σχετ. η αριθμ. 816/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

13.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6661.0002 «Προμήθεια υλικών ξυλείας, διαφόρων μικροϋλικών κλπ». 

Σχετ. η αριθμ. 817/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

14.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6274.0001 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείου». 

Σχετ. η αριθμ. 818/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

15.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6613.0000 «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχ/σης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων ΔΕ Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 819/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

16.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6613.0001 «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχ/σης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων λοιπών ΔΕ». 

Σχετ. η αριθμ. 820/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

00.6117.0024 «Αμοιβή ιατρού εργασίας». 

Σχετ. η αριθμ. 824/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

18.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 19.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.7135.0001 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». 

Σχετ. η αριθμ. 821/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

20.7135.0004 «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων». 

Σχετ. η αριθμ. 822/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

20.7131.0002 «Προμήθεια χειραμαξών». 
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Σχετ. η αριθμ. 823/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

 

3 1ζ
ο
 802 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για λογιστική 

τακτοποίηση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. 

Α) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 23.408,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για λογιστική τακτοποίηση 

κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (Τράπεζα Eurobank Ergasias – π.ΤΤ) από 

την Καπτανή Μαρία κλπ υπαλλήλων του π. Δήμου Μήθυμνας δυνάμει του 

από 24-3-2014 κατασχετηρίου και της αριθμ. 45/2011 Απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Καλλονής. 

Σχετ. η αριθμ. 826/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

Β) Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη, η οποία έχει εκκαθαριστεί με το αριθμ. 

1695/2014 Χρηματικό Ένταλμα «λογιστικής τακτοποίησης» στο όνομα του 

δημοτικού Ταμία Ευστρατίου Γεωργαντή. 

4 1η
ο
 803 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. 

5 2α
ο
 804 46η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 46η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 51.835/3-7-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

6 2β
ο
 805 47η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 47η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 52.204/7-7-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

7 3α
ο
 806 Έγκριση Πρακτικών ΙΙΙ & ΙV της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την 

δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Μουσειακές 

Διαδρομές: περιήγηση στην ιστορία και στον πολιτισμό 

της Λέσβου». 

Εγκρίνει το από 6-6-2014 Πρακτικό ΙΙΙ του Διαγωνισμού (άνοιγμα 

οικονομικών προσφορών) και το από 20-6-2014 Πρακτικό ΙV του 

Διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: 

«Μουσειακές Διαδρομές: περιήγηση στην ιστορία και στον πολιτισμό της 

Λέσβου» της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Μουσειακές Διαδρομές – 

Περιήγηση στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λέσβου» προϋπολογισμού 

109.593,00 € με ΦΠΑ και κατακυρώνει το υποέργο στη μοναδική 

συμμετέχουσα εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε. 

ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε.» έναντι ποσού προσφοράς 98.277,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

8 3β
ο
 807 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 

δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή τοιχίων 

αντιστήριξης στη Δ.Ε. Πλωμαρίου». 

1.-Εγκρίνει το από 13-6-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη Δ.Ε. Πλωμαρίου» 

προϋπολογισμού 52.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης 

αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ (Παππάδος Γέρας), με 

ποσοστό έκπτωσης 3%. 

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

εταιρεία ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ (Παππάδος Γέρας) με ποσοστό έκπτωσης 
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3%. 

9 3γ
ο
  Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 

έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΒΑΤΕΡΩΝ». 

Αποσύρθηκε. 

10 3γ
ο
 808 Έγκριση πρακτικού εξέτασης οικονομικών προσφορών 

του διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργία περιεχομένου 

πινακίδων ενημέρωσης και πολλαπλής πληροφόρησης» 

του έργου «Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου 

Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου 

Λέσβου : ‘ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ’». 

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 47.664/20-6-2014 Πρακτικό Εξέτασης Οικονομικών 

Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο 

«Δημιουργία περιεχομένου πινακίδων ενημέρωσης και πολλαπλής 

πληροφόρησης» του έργου : «Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου 

Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Λέσβου : 

«ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 

39.625,60 € με τον ΦΠΑ και κατακυρώνει την εργασία στην εταιρεία 

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ (ΜΑΝΔΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) 

ΦΩΤΟ-ΓΡΑΦΙΚΗ», η οποία βαθμολογήθηκε με τον μεγαλύτερο Τελικό 

Βαθμό Συνολικής Προσφοράς, έναντι ποσού 33.640,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

11 4
ο
  809 Απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ». 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 10.162,00 € 

με ΦΠΑ με ΦΠΑ στον κ. Βερβέρη Γεώργιο, (Ε.Δ.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 

3%. 

12 5
ο
 810 Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού 

προμήθειας σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου 

Λέσβου. 

Εγκρίνει το από 1-7-2014 πρακτικό πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 

σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, ο οποίος απέβη άγονος, 

καθώς και την επαναδημοπράτηση της προμήθειας. 

13 6α
ο
 811 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου 

εκτέλεσης και των όρων της διακήρυξης για την 

«Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις 

ανάγκες των Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Δήμου Λέσβου και των Σχολικών Επιτροπών 

α΄/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης». 

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

39/2014 συνημμένη ενιαία μελέτη. 

2.- Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με ανοιχτό δημόσιο 

διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις 

ανάγκες των Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ ‘Κ.Π.&Α.Δ.Λ. και 

των Σχολικών Επιτροπών α΄/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης». 

3.- Καθορίζει τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού όπως περιλαμβάνονται 

στην αριθμ. 39/2014 μελέτη. 

14 6β
ο
 812 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου 

Λέσβου’. 

1.- Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ύψους 61.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 

20.6063.0003, 30.6063.0003, 35.6063.0003 και 70.6063.0003  του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την «Προμήθεια 

γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. οι αριθμ. 803,804,805,806/6-2-2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

96/2014 συνημμένη τεχνική μελέτη. 

3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με τον 

ανωτέρω  τίτλο. 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 96/2014 συνημμένη μελέτη. 
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15 7α
ο
 813 Έγκριση πρακτικού επανάληψης φανερής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού-

παραλίας στην περιοχή αεροδρομίου Μυτιλήνης. 

Εγκρίνει το από 3-7-2014 πρακτικό διενέργειας επαναληπτικής 

πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση τμήματος 

αιγιαλού-παραλίας εμβαδού 500 τ.μ. στην περιοχή αεροδρομίου «2η 

Καντίνα» κάτωθεν ιδιοκτησίας Δουκέλλη του Δημοτικού Διαμερίσματος 

Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου 

για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών – ανακλίντρων και κατακυρώνει 

αυτή στην κα. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ σύμφωνα 

με την προσφορά της 5.001,00 €. 

16 7β
ο
 814 Έγκριση πρακτικών φανερών και προφορικών 

πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση 

τμημάτων αιγιαλού-παραλίας των Δ.Ε. Γέρας, 

Μήθυμνας, Πέτρας και Πολιχνίτου. 

Εγκρίνει τα από 7-7-2014 πρακτικά διενέργειας φανερών και προφορικών 

πλειοδοτικών δημοπρασιών για την απλή παραχώρηση τμημάτων 

αιγιαλού-παραλίας των Δημοτικών Ενοτήτων Γέρας, Μήθυμνας, Πέτρας 

και Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, όπως αυτά υποβλήθηκαν με το υπ’ 

αριθμ. 52.083/7-7-2014 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Λέσβου. 

17 8
ο
  815 Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού 

Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη οικον. έτους 

2013. 

Εγκρίνει τον Απολογισμό και το Ισολογισμό οικονομικού έτους 2013 του 

Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη 1/4 Παλαιοχωρίου (Κοινότητα) και 

1/4 Παλαιοχωρίου (Σχολείο) , όπως αυτά εγκρίθηκαν με το από 27-6-2014 

Πρακτικό της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. 

18 9
ο
  816 Απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου 

Χατζηγιάννη Μαρίας για αγορά προπληρωμένων 

φακέλων αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της Χατζηγιάννη Μαρίας, δημοτικής 

υπαλλήλου της Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής, για αγορά φακέλων αλληλογραφίας 

με προπληρωμένο τέλος ποσού 4.670,00 €, σύμφωνα με την αριθ. 156/2014 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 603/2014 Χρ. 

Ένταλμα Προπληρωμής. 

19 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 11 Ιουλίου 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 

 

 

 

 

 

 


