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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 36/29.8.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 1
ο
 947 Έγκριση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 

Λέσβου έτους 2015. 

Κατά πλειοψηφία : Εγκρίνει το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 

Δήμου Λέσβου έτους 2015, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Εκτελεστική 

Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 49/2014 απόφασή της, και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκρισή του. 

2 2
ο
  948 Έγκριση προσχεδίου και σύνταξη σχεδίου 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

Κατά πλειοψηφία : 

Α) Εγκρίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου για το 

έτος 2015, όπως αυτό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική 

Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 50/2014 απόφασή της. 

Β) Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου για το 

έτος 2015, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, το οποίο θα ενσωματωθεί 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο 

Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επ’ αυτού, και εν συνεχεία θα υποβληθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου για τη σχετική ψήφισή του. 

3 3α
ο
 949 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έκδοσης ΧΕΠ 

λογιστικής τακτοποίησης κατασχέσεων. 

Α) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 «Δικαστικά 

έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων» : 

1.- Ποσού 131.648,00 € που εκδόθηκε με το αριθμ. 2152/29-8-2014 

χρηματικό ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης για κατάσχεση εις χείρας 

τρίτου (Eurobank Ergasias) στο όνομα του δημοτικού ταμία Γεωργαντή 

Ευστρατίου, δυνάμει του αρ. πρωτ. 22554/26-3-2014 κατασχετηρίου και 

του αριθμ. 30624/2014 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που αφορά σε 

κατάσχεση των υπαλλήλων του πρώην Δήμου Καλλονής Χατζηευστρατίου 

Γεωργίου και λοιποί για το επίδομα των 176 €. 

Σχετ. η αριθμ. 907/2014 ΑΑΥ, η αρ. 724/2014 ΑΑΥ & η αρ. πρωτ. 

2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών. 

2.- Ποσού 21.052,82 € που εκδόθηκε με το αριθμ. 2147/29-8-2014 

χρηματικό ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης για κατάσχεση εις χείρας 

τρίτου (Εθνική Τράπεζα) στο όνομα του δημοτικού ταμία Γεωργαντή 

Ευστρατίου, δυνάμει του αρ. πρωτ. 55293/18-7-2014 κατασχετηρίου, που 
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αφορά σε κατάσχεση της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ο.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 908/2014 ΑΑΥ, η αρ. 723/2014 ΑΑΥ & η αρ. πρωτ. 

2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών. 

Β) Εγκρίνει την έκδοση του αρ. 2146/29-8-2014 χρηματικού εντάλματος 

λογιστικής τακτοποίησης σε βάρος του Κ.Α. 80.8115 (ΠΟΕ – Διάφορα 

έξοδα) στο όνομα του δημοτικού ταμία Γεωργαντή Ευστρατίου ποσού 

41.964,78 € δυνάμει του αρ. πρωτ. 55293/18-7-2014 κατασχετηρίου, που 

αφορά σε κατάσχεση της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ο.Ε.». Το συνολικό ποσό κατάσχεσης βάσει του αρ. 2024/11-7-2014 

εγγράφου της Εθνικής Τραπέζης και του αρ. πρωτ. 55293/18-7-2014 

κατασχετηρίου ανέρχεται στο ποσό των 63.017,60 €. 

Σχετ. η αριθμ. 324/2014 ΑΑΥ, η αρ. 723/2014 ΑΑΥ & η αρ. πρωτ. 

2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών. 

4 3β
ο
 950 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και 

διάθεση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού. 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.146,20 € και την έκδοση 

εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού με υπόλογο 

το δημοτικό υπάλληλο Καρπούζη Δημήτριο. 
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   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 1 Σεπτεμβρίου 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.- Παλαιολόγος Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

5.- Ταξείδης Αριστείδης, αναπληρωματικό μέλος σε 

αντικατάσταση του τακτ. μέλους Χ. Κορδώνη. 

 

 

 

 

 

 


