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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 35/27.8.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 1α,β,γ,ε
ο
 

917 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 294,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6451 

για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΙΚΑ». 

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

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 14.440,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6736.0006 «ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΦΤΑΛΟΥΣ 

– ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1ος 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 886/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7412.0003 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 3ος 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 887/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 11.914,89 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.7312.0011 «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Δ. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 888/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 19.296,96 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7323.0013 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΠΡΑΣΤΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 889/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6265.0005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 

ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». 

Σχετ. η αριθμ. 891/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

10.6261.0003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ». 

Σχετ. η αριθμ. 894/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 
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20.6277.0006 «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ». 

Σχετ. η αριθμ. 893/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

30.6233.0001 «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 

Σχετ. η αριθμ. 892/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 35.347,74 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6821.0001 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης», που 

αφορά σε καταβολή οφειλόμενου ποσού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας Αγιάσου προς τη Δ.Ο.Υ. βάσει της αρ. 17/2014 ΑΔΣ και του αρ. 

πρωτ. 16191/6-6-2013 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 

Σχετ. η αριθμ. 903/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

11.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 21.668,25 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6822.0001 «Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ», που αφορά 

σε καταβολή οφειλόμενου ποσού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας Αγιάσου προς το Ι.Κ.Α. βάσει της αρ. 17/2014 ΑΔΣ και του αρ. 

πρωτ. 16191/6-6-2013 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 

Σχετ. η αριθμ. 904/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 1δ
ο
 918 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και 

διάθεση πιστώσεων για επέκταση δημοτικού φωτισμού. 

Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και τη διάθεση πιστώσεων 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 65.545/27-8-

2014 εισήγηση του Τμήματος Λογιστικού του Δήμου Λέσβου. 

3 1στ
ο
 919 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια χημικών υλικών και λοιπών υλικών όλων 

των ΜΕΛ του Δήμου Λέσβου’. 

1.- Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ύψους 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.6662.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την 

«Προμήθεια χημικών υλικών και λοιπών αναλώσιμων υλικών όλων των 

ΜΕΛ του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 905/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

101/2014 συνημμένη ενιαία μελέτη. 

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

«Προμήθεια χημικών υλικών και λοιπών υλικών όλων των ΜΕΛ του 

Δήμου Λέσβου». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 101/2014 μελέτη. 

4 1ζ
ο
 920 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών για την επισκευή 

δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης’. 

1.- Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ύψους 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.6662.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την 

«Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών για την επισκευή δικτύων ύδρευσης - 

αποχέτευσης». 

Σχετ. η αριθμ. 906/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

98/2014 συνημμένη ενιαία μελέτη. 

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

«Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών για την επισκευή δικτύων ύδρευσης - 

αποχέτευσης». 
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4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 98/2014 μελέτη. 

5 1η
ο
 921 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών για 

τις ανάγκες των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης των 

περιοχών Ερεσού-Αντίσσης-Καλλονής-Αγ. Παρασκευής 

και Πέτρας’. 

1.- Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ύψους 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.6672.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την 

«Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τις ανάγκες των 

δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης των περιοχών Ερεσού-Αντίσσης-

Καλλονής-Αγ. Παρασκευής και Πέτρας». 

Σχετ. η αριθμ. 902/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

100/2014 συνημμένη ενιαία μελέτη. 

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

«Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τις ανάγκες των 

δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης των περιοχών Ερεσού-Αντίσσης-

Καλλονής-Αγ. Παρασκευής και Πέτρας». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 100/2014 μελέτη. 

6 1θ
ο
 922 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών για 

τις ανάγκες των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης των 

περιοχών Γέρας-Πολιχνίτου-Αγιάσου’. 

1.- Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ύψους 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.6672.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την 

«Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τις ανάγκες των 

δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης των περιοχών Γέρας-Πολιχνίτου-

Αγιάσου». 

Σχετ. η αριθμ. 902/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

102/2014 συνημμένη ενιαία μελέτη. 

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

«Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τις ανάγκες των 

δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης των περιοχών Γέρας-Πολιχνίτου-

Αγιάσου». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 102/2014 μελέτη. 

7 2α
ο
 923 55η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 55η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 64.375/21-8-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λέσβου. 

8 2β
ο
 924 56η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 56η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 64.377/21-8-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λέσβου. 

9 3
ο
  925 Έγκριση αιτημάτων για υπαγωγή στη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Λέσβου 

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

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), των οφειλετών που περιλαμβάνονται 

στην υπ’ αριθμ. 65.117/25-8-2014 εισήγηση του Προϊστάμενου της 
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Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

10 4
ο
   Έγκριση Συμψηφιστικών Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης διαφόρων πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014. 

Αποσύρθηκε. 

11 5α
ο
 926 Απευθείας ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή 

λιθόκτιστου τοιχίου αντιστήριξης νεκροταφείου 

Ταξιαρχών». 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή λιθόκτιστου 

τοιχίου αντιστήριξης νεκροταφείου Ταξιαρχών» προϋπολογισμού 11.606,23 

€ με ΦΠΑ στον κ. Αφεντούλη Κυριάκο, ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 2%. 

12 5β
ο
  Απευθείας ανάθεση του έργου «Ανόρυξη Γεώτρησης 

Τοπικής Κοινότητας Ταξιαρχών Δήμου Λέσβου». 

Αποσύρθηκε. 

13 6
ο
   Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης 

«Βελτιστοποίηση Συστήματος Προσωρινής 

Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς αστικών και 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Λέσβου και 

χωροθέτηση κάδων». 

Αποσύρθηκε. 

14 7
ο
  927 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια 

Προκαταβολή οικον. έτους 2014. 

Εγκρίνει τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες από τους Προέδρους των 

Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου : Ασωμάτου, 

Αγιάσου, Άγρας, Παρακοίλων, Λαφιώνα, Μυτιλήνης, Ιππείου, Μήθυμνας, 

Ερεσού, Ακρασίου, Άντισσας, Αρίσβης, Τρύγωνα, Παλαιοχωρίου, Πλαγιάς, 

Πλωμαρίου, Πλακάδου, Παλαιοκήπου, Παπάδου, Μεσαγρού, Σκοπέλου, 

Αργένου, Συκαμινέας, Λεπετύμνου, Μόριας, Λάμπου Μύλων. 

15 8
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 28 Αυγούστου 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.- Παλαιολόγος Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

 

 

 

 

 

 


