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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 30/28.7.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 1α,β,δ,ε,

στο 

861 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

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

30.7331.0023 «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ». 

Σχετ. η αριθμ. 853/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 11.858,38 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0039 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΟΠΥΡΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ». 

Σχετ. η αριθμ. 854/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 2.460,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6451 για την ετήσια συνδρομή του Δήμου για το πρόγραμμα 

«ΔήμοςΝΕΤ». 

Σχετ. η αριθμ. 106/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.7134.0002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Η/Υ». 

Σχετ. η αριθμ. 850/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 878,51 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 16/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Καλλονής στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΙΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 861/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 416,32 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 11/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Καλλονής στην εταιρεία «Ο.Π. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 862/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 454.638,50 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 35/2014 απόφασης Εφετείου Βορείου 

Αιγαίου στην εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 863/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει την ανάκληση της αρ. 782/11-6-2014 ΑΑΥ ποσού 45.184,48 € 
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στον ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, η έγκριση της οποίας έγινε με 

την αρ. 744/2014 Α.Ο.Ε.. 

9.- Εγκρίνει την ανάκληση της αρ. 788/16-6-2014 ΑΑΥ ποσού 57.649,10 € 

στην «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ», η 

έγκριση της οποίας έγινε με την αρ. 784/2014 Α.Ο.Ε.. 

10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 69.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7323.0029 «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ». 

Σχετ. η αριθμ. 864/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 1γο 862 Έγκριση συμψηφιστικών αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

Εγκρίνει τις συμψηφιστικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος 

διαφόρων Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56.385/23-7-2014 εισήγηση του Τμήματος 

Λογιστικού του Δήμου. 

3 2ο 863 Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 747/2014, 750/2014 και 

752/2014 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

Α) Εγκρίνει την ανάκληση της Α.Α.Υ. 747/2014 διότι έχει γίνει λάθος στο 

ποσό της δέσμευσης το οποίο είναι 6.000,00 ευρώ (αντί των 10.000,00 

ευρώ) και διότι θα έπρεπε να εκδοθεί εξ αρχής ως Ανάληψη Προπληρωμής 

ποσού 6.000,00 ευρώ στο όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Κυριάκη 

Γρηγόριου, για την εξόφληση των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου του 

Δήμου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31/07/2014. 

Β) Εγκρίνει την ανάκληση της Α.Α.Υ. 752/2014 διότι θα έπρεπε να εκδοθεί 

εξ αρχής ως Ανάληψη Προπληρωμής ποσού 4.000,00 ευρώ στο όνομα του 

αρμοδίου υπαλλήλου κ. Κυριάκη Γρηγόριου, για την εξόφληση των τελών 

χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

31/07/2014. 

Γ) Εγκρίνει την ανάκληση της Α.Α.Υ. 750/2014 διότι θα έπρεπε να εκδοθεί 

εξ αρχής ως Ανάληψη Προπληρωμής ποσού 10.000,00 ευρώ στο όνομα του 

αρμοδίου υπαλλήλου κ. Κυριάκη Γρηγόριου, για την εξόφληση των τελών 

κυκλοφορίας απορριμματοφόρων κλπ φορτηγών οχημάτων καθαριότητας 

του Δήμου έτους 2014. 

4 3ο 864 Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Επέκταση 

και βελτίωση δικτύου περιπατητικών διαδρομών Άξονα 

4 ΠΑΑ Δήμου Λέσβου ‘Περπατώντας στη φύση της 

Λέσβου’». 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του έργου «Επέκταση και βελτίωση 

δικτύου περιπατητικών διαδρομών Άξονα 4 ΠΑΑ Δήμου Λέσβου 

‘Περπατώντας στη φύση της Λέσβου’» (κατασκευή) προϋπ/σμού 

240.674,00 € με ΦΠΑ όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου και καθορίζονται στη Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας, 

αντίγραφο της οποίας συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 

5 4ο   Έγκριση αιτημάτων για υπαγωγή στην ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο , σύμφωνα με 

το άρθρο 51 του ν.4257/2014. 

Αποσύρθηκε. 

6 5αο 865 Απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου 

Ψωμά Ιωάννη για αγορά προπληρωμένων φακέλων 

αλληλογραφίας. 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του Ψωμά Ιωάννη, δημοτικού 

υπαλλήλου της Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης, για αγορά φακέλων αλληλογραφίας 

με προπληρωμένο τέλος ποσού 2.775,00 €, σύμφωνα με την αριθ. 156/2014 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 600/2014 Χρ. 

Ένταλμα Προπληρωμής. 
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7 5βο 866 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 σε διάφορες υποθέσεις συνολικού ποσού 

935,46 €, σύμφωνα με την αριθ. 72/2014 ΑΟΕ. 

8 6αο 867 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την 

πληρωμή υποθηκοφύλακα. 

Α) Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 

260,00 στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Χατζίδου Νικολέτας για την 

πληρωμή υποθηκοφύλακα Πολιχνίτου για την παραλαβή των τίτλων 

ιδιοκτησίας των Θερμοπηγών Πολιχνίτου. Προθεσμία απόδοσης 

λογαριασμού υπολόγου ορίζεται η 28/11/2014. 

Β) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 260,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6117.0004 για την παραλαβή τίτλων ιδιοκτησίας των Θερμοπηγών 

Πολιχνίτου. 

Σχετ. η αριθμ. 851/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

9 6βο 868 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

πληρωμή τελών έκδοσης πινακίδων και άδειας 

κυκλοφορίας για το νέο απορριμματοφόρο 

ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου. 

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το ποσό των 75,00 ευρώ 

στο όνομα του υπαλλήλου του γραφείου κίνησης κ. Γρηγορίου Κυριάκη, με 

καταληκτική ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 28 Νοεμβρίου 2014 

και σχετική ΑΑΥΠΡΟ 871/2014, προκειμένου να πληρωθούν τα τέλη 

έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για το νέο απορριμματοφόρο 

όχημα, το οποίο παραλάβαμε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 

10 6γο 869 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Λέσβου έτους 2014. 

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το ποσό των 9.128,25 

ευρώ στο όνομα του υπαλλήλου του γραφείου κίνησης κ. Γρηγορίου 

Κυριάκη, με καταληκτική ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 28 

Νοεμβρίου 2014 και σχετικές ΑΑΥΠΡΟ 872 & 873/2014,, προκειμένου να 

πληρωθούν τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου έτους 

2014, μέχρι την 31 Ιουλίου 2014. 

11 7αο 870 50η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 50η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 56.451/23-7-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

12 7βο 871 51η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 51η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 57.090/25-7-2014εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

13 8αο 872 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού προμήθειας σκυροδέματος για τις ανάγκες 

του Δήμου Λέσβου. 

Εγκρίνει το από 24-7-2014 πρακτικό επαναληπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού προμήθειας σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου 

Λέσβου, ο οποίος απέβη άγονος, καθώς και την επαναδημοπράτηση της 

προμήθειας για τρίτη φορά. 

14 8βο 873 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

του δημοτικού ακινήτου ‘Αθανασιάδειο’ στο Πλωμάρι. 

Εγκρίνει το από 22-7-2014 πρακτικό πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Αθανασιάδειο» στο Πλωμάρι του 

Δήμου Λέσβου (με εμβαδόν 118 τ.μ. περίπου) και κατακυρώνει αυτόν στον 

κ. Χαλδέζο Κωνσταντίνο με μηνιαίο μίσθωμα 1.310,00 €. 

15 9ο 874 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 809/2014 ΑΟΕ σχετικά με 

την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 809/2014 απόφασή της και αναθέτει απευθείας 

το έργο «Κατασκευή πλακοσκεπούς στην Τ.Κ. Σταυρού» προϋπολογισμού 
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πλακοσκεπούς στην Τ.Κ. Σταυρού». 10.162,00 € στον κ. Χατζέλη Γεώργιο (Γαϊδαρανήφορος Μυτιλήνης), που 

διαθέτει ατομική επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Μητρώα της Π.Ε. Λέσβου, 

με ποσοστό έκπτωσης 10%. 

16 10ο   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 30 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.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

4.- Μαρινάτος Σωτήριος, τακτικό μέλος 

5.- Ζαφειρίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος σε 

αντικατάσταση του τακτ. μέλους Χ. Κορδώνη. 

 

 

 

 

 

 


