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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 38/22.9.2014 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
ο
 1015 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.132,02 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.7412.0034 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 943/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 275,31 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για πληρωμή της αρ. 27/2014 

απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλονής για τόκους και δικαστικά έξοδα στην 

εταιρεία ‘Δ. Δελημήτρου και ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 932/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 2α
ο
 1016 62η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 62η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 71.651/17-9-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λέσβου. 

3 2β
ο
 1017 63η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 63η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 71.653/17-9-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λέσβου. 

4 2γ
ο
 1018 64η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 64η τροποποίηση του 

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

αριθμ. 71.655/18-9-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λέσβου. 

5 3
ο
   Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών. Αποσύρθηκε. 

6 4
ο
  1019 Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 749/2014, 751/2014 και 

753/2014 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

Α) Εγκρίνει την ανάκληση της Α.Α.Υ. 749/2014 διότι θα έπρεπε να εκδοθεί 

εξαρχής ως Ανάληψη Προπληρωμής ποσού 2.000,00 €. 

Β) Εγκρίνει την ανάκληση της Α.Α.Υ. 751/2014 διότι θα έπρεπε να εκδοθεί 

εξαρχής ως Ανάληψη Προπληρωμής ποσού 4.000,00 €. 

Γ) Εγκρίνει την ανάκληση της Α.Α.Υ. 753/2014 διότι θα έπρεπε να εκδοθεί 

εξαρχής ως Ανάληψη Προπληρωμής ποσού 2.000,00 €. 

7 5
ο
  1020 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Εγκρίνει τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες από τους Προέδρους των 
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Προκαταβολή οικον. έτους 2014. Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου : Μεγαλοχωρίου, 

Νεοχωρίου, Πελόπης, Κλειούς, Κάπης, Μανταμάδου, Σκαλοχωρίου, 

Ανεμώτιας, Κεραμίου, Μεσοτόπου, Πέτρας. 

8 6α
ο
 1021 Εξέταση αιτήματος κας Κεχαγιά Ελβίρας για 

εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου. 

Κατά πλειοψηφία : 

Α) Κάνει δεκτό το αίτημα της κας Κεχαγιά Ελβίρας για εξωδικαστικό 

συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου και κατάργηση δίκης, προκειμένου να της 

καταβληθεί από το Δήμο Λέσβου το ποσό των 6.560,00 € ως οφειλόμενο 

ποσό που διεκδικεί με την από 14-4-2014 αγωγή της (αριθμ. κατάθ. 

21/2014) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλονής, κρίνοντας το αίτημα 

συμφέρον για το Δήμο, αφού με το συμβιβασμό αυτό η αιτούσα παραιτείται 

από το 1/3 των τόκων που θα προέκυπτε από την επιδίκαση του αιτητικού 

της ανωτέρω αγωγής. 

Β) Ορίζει τη δικηγόρο κα Μαρία Κομνηνάκα να παρασταθεί ενώπιον του 

αρμοδίου δικαστηρίου ή ενώπιον του αρμόδιου δικαστή και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Λέσβου για την κατάρτιση και την υπογραφή του 

πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου με την κα Κεχαγιά Ελβίρα, 

σύμφωνα με τους ως άνω όρους κατά τη δικάσιμο της 23.9.2014 και σε 

κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ενώπιον του εκάστοτε αρμόδιου για την 

εκδίκαση της υπόθεσης δικαστή. 

9 6β
ο
 1022 Εξέταση αιτήματος κας Βασιλικής Δήμου για 

εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου. 

Κατά πλειοψηφία : 

Α) Κάνει δεκτό το αίτημα της κας Βασιλικής Δήμου για εξωδικαστικό 

συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου και κατάργηση δίκης, προκειμένου να της 

καταβληθεί από το Δήμο Λέσβου το ποσό των 1.353,64 € ως οφειλόμενο 

ποσό που διεκδικεί με την από 9-4-2014 αγωγή της (αριθμ. κατάθ. 11/2014) 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλονής, κρίνοντας το αίτημα συμφέρον για 

το Δήμο, αφού με το συμβιβασμό αυτό η αιτούσα παραιτείται από το 1/3 

των τόκων που θα προέκυπτε από την επιδίκαση του αιτητικού της 

ανωτέρω αγωγής. 

Β) Ορίζει τη δικηγόρο κα Μαρία Κομνηνάκα να παρασταθεί ενώπιον του 

αρμοδίου δικαστηρίου ή ενώπιον του αρμόδιου δικαστή και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Λέσβου για την κατάρτιση και την υπογραφή του 

πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου με την κα Βασιλική Δήμου, 

σύμφωνα με τους ως άνω όρους κατά τη δικάσιμο της 23.9.2014 και σε 

κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ενώπιον του εκάστοτε αρμόδιου για την 

εκδίκαση της υπόθεσης δικαστή. 

10 6γ
ο
 1023 Εξέταση αιτήματος κ. Καντάρη Μιχαήλ για 

εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου. 

Κατά πλειοψηφία : 

Α) Κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Καντάρη Μιχαήλ για εξωδικαστικό 

συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου και κατάργηση δίκης, προκειμένου να του 

καταβληθεί από το Δήμο Λέσβου το ποσό των 3.016,00 € ως οφειλόμενο 

ποσό που διεκδικεί με την από 10-4-2013 αγωγή του (αριθμ. κατάθ. 

25/2013) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλονής, κρίνοντας το αίτημα 

συμφέρον για το Δήμο, αφού με το συμβιβασμό αυτό ο αιτών παραιτείται 
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από το 1/3 των τόκων που θα προέκυπτε από την επιδίκαση του αιτητικού 

της ανωτέρω αγωγής. 

Β) Ορίζει τη δικηγόρο κα Γώγου Μυρσίνη να παρασταθεί ενώπιον του 

αρμοδίου δικαστηρίου ή ενώπιον του αρμόδιου δικαστή και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Λέσβου για την κατάρτιση και την υπογραφή του 

πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου με τον κ. Καντάρη Μιχαήλ, 

σύμφωνα με τους ως άνω όρους κατά τη δικάσιμο της 23.9.2014 και σε 

κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ενώπιον του εκάστοτε αρμόδιου για την 

εκδίκαση της υπόθεσης δικαστή. 

11 7
ο
   Ορισμός : 

 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του 

Δήμου Λέσβου. 

 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. 

Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και 

συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 

σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά θέματα για 

την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων. 
 

Μυτιλήνη 25 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 

5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

7.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

8.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

9.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 

 

 

 

 

 

 


