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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 29/16.7.2014 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 833 Έγκριση των Πρακτικών ΙΙΙ αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών - γνωμοδότησης της 

Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ τεσσάρων διαγωνισμών 

προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές 

Ενότητες Γέρας, Μανταμάδου, Ευεργέτουλα και Λ. 

Θερμής. 

Α) Εγκρίνει τα από 07/07/2014 Πρακτικά ΙΙΙ αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών - γνωμοδότησης της Επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ του 

Δήμου Λέσβου για τους διαγωνισμούς προμήθειας υγρών καυσίμων των 

Δ.Ε. Γέρας, Μανταμάδου, Ευεργέτουλα και Λ. Θερμής. 

Β) Εγκρίνει την κατακύρωση της προμήθειας ανά είδος καυσίμου στον 

Παναγιώτη Βουνάτσο, με ποσοστό έκπτωσης 4,5% για τη Δ.Ε. Γέρας, 3,5% 

για τη Δ.Ε. Μανταμάδου, 3,5% για τη Δ.Ε. Ευεργέτουλα και 3,5% για τη 

Δ.Ε. Λ. Θερμής. 

2 2ο προ 834 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Λέσβου έτους 2014. 

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το ποσό των 9.700,00 

ευρώ στο όνομα του υπαλλήλου του γραφείου κίνησης κ. Γρηγορίου 

Κυριάκη, με καταληκτική ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 28 

Νοεμβρίου 2014, προκειμένου να πληρωθούν τα τέλη χρήσης μηχανημάτων 

έργου του Δήμου Λέσβου έτους 2014, μέχρι την 31 Ιουλίου 2014. 

3 1α
ο
 835 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου εκτός 

έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή μετακινήσεων 

υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. 

4 1γ
ο
 836 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 206,19 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 4/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Πλωμαρίου στον Αρμενάκα Εμμανουήλ για δικαστικά έξοδα. 

Σχετ. η αριθμ. 827/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 146,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 190/2014 Διαταγής Πληρωμής στην 

«Ευστράτιο Βερβενιώτη – Αντώνιο Βερβενιώτη Ο.Ε.» για δικαστικά 

έξοδα. 

Σχετ. η αριθμ. 830/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 13.320,91 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 229/2014 Διαταγής Πληρωμής στην 

Ειρήνη Κουντσούρου. 

Σχετ. η αριθμ. 831/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.255,92 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 60/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 
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Καλλονής στην Μελπομένη Δρακούλη. 

Σχετ. η αριθμ. 832/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 21.745,95 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 2484/2013 απόφασης Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά στην εταιρεία «Πανγαία Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ». 

Σχετ. η αριθμ. 833/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.179,09 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 56/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης στον Απόστολο Τσακίρη. 

Σχετ. η αριθμ. 834/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.517,78 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 168/2014 απόφασης Πρωτοδικείου 

Μυτιλήνης στον Σπύρο Κάκκαρο. 

Σχετ. η αριθμ. 835/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 7.789,44 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 183/2014 Διαταγής Πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για τόκους και δικαστικά έξοδα στην εταιρεία 

«ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 847/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.216,43 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 52/2010 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης στην Πασινιού Ευαγγελία. 

Σχετ. η αριθμ. 848/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 558,44 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 23/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Καλλονής στον Αλεξανδρή Νικόλαο. 

Σχετ. η αριθμ. 852/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5 1β
ο
 837 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για λογιστική 

τακτοποίηση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. 

Α) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 246.857,00 € 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 

τον Βαβλαδέλλη Μιχαήλ κλπ 27 κατασχόντες υπαλλήλους του π. Δήμου 

Καλλονής δυνάμει του από 4-3-2014 κατασχετηρίου και της αριθμ. 35/2011 

Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. 

Σχετ. η αριθμ. 849/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

1772/2014 Χρηματικό Ένταλμα «λογιστικής τακτοποίησης» στο όνομα του 

δημοτικού Ταμία Ευστρατίου Γεωργαντή. 

6 3ο 838 Έγκριση των τριμηνιαίων εκθέσεων α΄ και β΄ τριμήνου 

2014 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης και 48η 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. 

έτους 2014. 

Α) Εγκρίνει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου για τελική 

έγκριση τις τριμηνιαίες εκθέσεις α΄ και β΄ τριμήνου 2014 ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. 

έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54.402/16.7.2014 εισήγηση του 
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Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 48η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 54.402/16.7.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

7 2
ο
 839 49η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 49η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 53.988/14-7-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

8 4
ο
   Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου 

«ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ». 

Αποσύρθηκε. 

9 5α
ο
 840 Όροι διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 

εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παραλία 

Λουτροπόλεως Θερμής Δήμου Λέσβου. 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική, φανερή και 

προφορική δημοπρασία εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (δύο λυόμενα 

ακίνητα επί οικοπεδικού χώρου εκτάσεως 1092,42 τ.μ.) στην παραλία 

Θερμής Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52.833/9-7-2014 

εισήγηση, με κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς 7.000,00 € ετησίως και με 

διάρκεια μίσθωσης 6 έτη. 

10 5β
ο
 841 Όροι διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 

εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Σκάλα Ερεσού 

Δήμου Λέσβου. 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική, φανερή και 

προφορική δημοπρασία εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κτήριο με 

εμβαδόν 5,25 τετραγωνικών μέτρων περίπου γνωστό ως «Αποδυτήρια 

πλατείας Παπανικολή») στην Σκάλα Ερεσού Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 52.832/9-7-2014 εισήγηση, με κατώτατο όριο πρώτης 

προσφοράς 1.500,00 € ετησίως και με διάρκεια μίσθωσης 6 έτη. 

11 5γ
ο
  Έγκριση όρων διακήρυξης για δημόσιο μειοδοτικό 

διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες 

στέγασης του ΚΕΠ Δήμου Λέσβου. 

Αποσύρθηκε (έχει ήδη ληφθεί απόφαση). 

12 6
ο
   Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 

΄Εργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΒΑΤΕΡΩΝ». 

Αποσύρθηκε. 

13 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 18 Ιουλίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Κατράνης Νικόλαος, Πρόεδρος 

2.- Αθανάσης Θεμιστοκλής, τακτικό μέλος 
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3.- Κορδώνης Χρήστος, τακτικό μέλος 

4.- Μαρινάτος Σωτήριος, τακτικό μέλος 

5.- Παλαιολόγος Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

6.- Ταξείδης Αριστείδης, αναπληρωματικό μέλος σε 

αντικατάσταση του τακτ. μέλους Η. Κουνιαρέλλη. 
Σημείωση : Ο κ. Σ. Μαρινάτος προσήλθε μετά τη συζήτηση του 2

ου
 προ 

ημερησίας διάταξης θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4
ου

 
θέματος της ημερησίας διάταξης. 

 

 


