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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 32/12.8.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1
ο
  905 Ακύρωση διαδικασίας δημοπράτησης του έργου 

«Εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου παραδοσιακού 

μύλου Θερμής». 

Ακυρώνει τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Εξωραϊσμός 

περιβάλλοντος χώρου παραδοσιακού μύλου Θερμής» προϋπολογισμού 

440.000,00 € που πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 19-8-2014, σύμφωνα με 

το άρθρο 59 του Ν. 4278/4-8-2014. 

Με επόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με βάση νέα 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα 

επανακαθοριστούν οι όροι διακήρυξης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 59 

του Ν. 4278/4-8-2014, και το έργο θα επαναπροκηρυχθεί για να 

δημοπρατηθεί σε νέα ημερομηνία. 

2 1α,γ
ο
 906 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.937,08 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.7312.0005 «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΤΣΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑ 5ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 

(ΘΗΣΕΑΣ)». 

Σχετ. η αριθμ. 883/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 11.606,23 € σε βάρος του Κ.Α. 

45.7326.0001 «ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΣΑΤΑ». 

Σχετ. η αριθμ. 885/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3 1β
ο
 907 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή 

μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου εκτός 

έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. 

1.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 282,00 € για την πληρωμή της 

μετακίνησης της δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κας 

Στυλιανίδου Μαριάνθης, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 10/7/2014 και 

επέστρεψε αυθημερόν στη Μυτιλήνη προκειμένου να επισκεφθεί την ΓΓΑ 

για τα έργα αναβάθμισης του δημοτικού σταδίου Μυτιλήνης. 

2.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 282,00 € για την πληρωμή της 

μετακίνησης του δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κου 

Παπαχριστοφόρου Ανδρέα, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 10/7/2014 και 

επέστρεψε αυθημερόν στη Μυτιλήνη προκειμένου να επισκεφθεί την ΓΓΑ 

για τα έργα αναβάθμισης του δημοτικού σταδίου Μυτιλήνης. 

3.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 241,11 € για την πληρωμή της 

μετακίνησης του δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κου Πανάρα 

Δημητρίου, ο οποίος μετέβη στη Χίο στις 18/3/2014 και επέστρεψε στη 
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Μυτιλήνη στις 20/3/2014 για να συμμετάσχει σε συνάντηση εργασίας. 

Σχετ. : Η αριθμ. 108/16-1-2014 Α.Α.Υ.. 

4 4
ο
 908 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και 

διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 

Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και τη διάθεση πιστώσεων 

του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014 , σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 60.542/11-8-2014 εισήγηση του Τμήματος Λογιστικού του 

Δήμου Λέσβου. 

5 5α
ο
 909 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

του δημοτικού ακινήτου ‘Αποδυτήρια πλατείας 

Παπανικολή’ στη Σκάλα Ερεσού. 

Εγκρίνει το από 12-8-2014 πρακτικό πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Αποδυτήρια πλατείας Παπανικολή» 

στη Σκάλα Ερεσού του Δήμου Λέσβου (με εμβαδόν 5,25 τ.μ. περίπου) και 

κατακυρώνει αυτόν στον κ. Βότση Χρήστο με ετήσιο μίσθωμα 1.501,00 €. 

6 5β
ο
 910 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δύο λυομένων ακινήτων στην Λουτρόπολη Θερμής. 

Εγκρίνει το από 12.8.2014 πρακτικό πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση δύο λυομένων ακινήτων επί οικοπεδικού χώρου 1.092,42 τ.μ. 

στην παραλία Λουτροπόλεως Θερμής του Δήμου Λέσβου, ο οποίος απέβη 

άγονος, καθώς και τη διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση των ακινήτων. 

7 6
ο
 911 Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης του ελαιοκτήματος 

του κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη. 

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή εκτίμησης του ελαιοκτήματος του 

κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη στη θέση «Καβαλάδος ή Βαβαλάδος», 

αποτελούμενη από τους παρακάτω : 

Μακρέλλη Αντώνιο, δημοτικό υπάλληλο Κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, 

Πρόεδρο. 

Στεργίου Θεόδωρο, Πρόεδρο Δ.Κ. Μυτιλήνης, μέλος. 

Βαχαράκη Νικόλαο, δημοτικό υπάλληλο της Δ.Ε. Ευεργέτουλα Κλάδου 

ΔΕ1 Διοικητικού, μέλος. 

8 2α
ο
 912 53η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 53η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 60.969/12-8-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λέσβου. 

9 2β
ο
 913 54η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 54η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 60.541/11-8-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λέσβου. 

10 3
ο
  914 Έγκριση αιτημάτων για υπαγωγή στη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Λέσβου 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Α) Εγκρίνει την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους 

προς το Δήμο Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 

4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014), 13 οφειλετών που περιλαμβάνονται 

στην υπ’ αριθμ. 60.896/12-8-2014 εισήγηση του Προϊστάμενου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Β) Αναβάλει την λήψη απόφασης για τον αιτούντα ΠΛΟΥΚΟΣ Τ. – 

ΠΛΟΥΚΟΣ Δ. Ο.Ε. που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 60.896/12-8-2014 

εισήγηση του Προϊστάμενου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

επειδή η οφειλή συμπεριλαμβάνει και πρόστιμο. Η περίπτωση αυτή θα 

συνεξεταστεί αργότερα με τις υπόλοιπες όμοιες για τις οποίες έχουν ζητηθεί 

εγγράφως διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Γ) Εγκρίνει την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους 

προς το Δήμο Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 

4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014), 58 οφειλετών που περιλαμβάνονται 

στην υπ’ αριθμ. 60.905/12-8-2014 εισήγηση του Προϊστάμενου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

11 7
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 14 Αυγούστου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Κατράνης Νικόλαος, Πρόεδρος 

2.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 

3.- Αθανάσης Θεμιστοκλής, τακτικό μέλος 

4.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

5.- Μαρινάτος Σωτήριος, τακτικό μέλος 

 

 

 

 

 

 


