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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 2/29-1-2014 

 

 Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ.2/29-1-2014  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου  

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1.  Εκτός ημερήσιας 24 Ορισμός εκπροσώπου για την είσπραξη των χρημάτων 

και της αποζημίωσης από την επίταξη των ακινήτων 

του Δήμου Λέσβου για την κατασκευή του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

Tο Δ.Σ όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπο για την είσπραξη των 

χρημάτων και της αποζημίωσης από την επίταξη των ακινήτων 

του Δήμου Λέσβου για την κατασκευή του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», τον ταμία του Δήμου 

Λέσβου κ.Γεωργαντή Ευστράτιο 

2.  Εκτός ημερήσιας 25 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Σωματείων και 

Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού για τη διοργάνωση 

καρναβαλικών εκδηλώσεων 

Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση συνολικής πίστωσης 

18.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6735για την επιχορήγηση 16 

Σωματείων-Συλλόγων του νησιού για τη διοργάνωση 

καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2014. 

3.  Εκτός ημερήσιας 26 Ορισμός τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΔΕΥΑΛ 

Το Δ.Σ όρισε κατά πλειοψηφία ως τακτικό μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ τον δημότη κ.Τσακίρη 

Ιωάννη. 

4.  1
ο
 ημερήσιας ---- Απευθείας αγορά λωρίδων εδαφικών τμημάτων στο 

Πλωμάρι, για την κατασκευή του δρόμου από το 

Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, προς τον Προφήτη Ηλία 

και συγκρότηση των μελών της επιτροπής καθορισμού 

τιμήματος και ανάκληση της αριθ. 743/2013 απόφασης 

του Δ.Σ 

    ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

5.  2
ο
 ημερήσιας 27 Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης 

εντολής 
Tο Δ.Σ ενέκρινε  κατά πλειοψηφία την πρόσληψη δικηγόρου με 

σχέση έμμισθης εντολής σύμφωνα με την από 15/1/2014 εισήγηση 

6.  3
ο
 ημερήσιας 28 Έγκριση τροποποίησης πρ/σμού ΝΠΔΔ << Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, Δήμου Λέσβου>>. 
Tο Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση πρ/σμού 

ΝΠΔΔ << Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Δήμου 

Λέσβου>>. 

7.  4
ο
 ημερήσιας 29 Τροποποίηση πρ/σμού, οικ. έτους 2014, του δημ. 

ιδρύματος << Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας 

Ηλικιωμένων η Αγ. Παρασκευή>> 

Tο Δ.Σ ενέκρινε  κατά πλειοψηφία την τροποποίηση πρ/σμού, 

οικ. έτους 2014, του δημ. ιδρύματος << Ζαχάρειος Πρότυπος 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγ. Παρασκευή>> 

8.  5
ο
 ημερήσιας 30 Διόρθωση τίτλου κωδικού έργου στον πρ/σμό του 

Δήμου, οικ. έτους 2014 
Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την διόρθωση τίτλου κωδικού έργου 

στον πρ/σμό του Δήμου, οικ. έτους 2014 
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9.  6
ο
 ημερήσιας 31 Αποδοχή δωρεάς ιδρύματος << Φύτεψε τις ρίζες σου 

στην Ελλάδα>>, ύψους 10.000,00 $ ΗΠΑ 
Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή δωρεάς ιδρύματος << 

Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα>>, ύψους 10.000,00 $ ΗΠΑ 

10.  7
ο
 ημερήσιας 32 Έγκριση μελέτης που αφορά την εκτέλεση της 

εργασίας με τίτλο << Εργασία ιατρικού ελέγχου 

αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου>>, πρ/σμού ευρώ 

21.800,00 

Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη που αφορά την εκτέλεση 

της εργασίας με τίτλο << Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων 

ζώων Δήμου Λέσβου>>, πρ/σμού ευρώ 21.800,00 

11.  8
ο
 ημερήσιας 33 Έγκριση μελέτης του έργου << Συντήρηση συστήματος 

φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης, χρήσης 2013-

2014, πρ/σμού ευρώ 38.280,00 

Tο Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία- με τη λευκή ψήφο του 

κ.Πάλλη- τη μελέτη του έργου << Συντήρηση συστήματος 

φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης, χρήσης 2013-2014, 

πρ/σμού ευρώ 38.280,00 

12.  9
ο
 ημερήσιας 34 Έγκριση δαπάνης ύψους 17.706,24 απολογιστικά, που 

έγινε για την αποκατάσταση βατότητας δημοτικών 

δασικών δρόμων στο δάσος << Καλή Λαγκάδα>> 

Ανεμότιας-Δ.Εν. Καλλονής, για ανάγκες πολιτικής 

προστασίας 

Tο Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δαπάνη ύψους 17.706,24 

απολογιστικά, που έγινε για την αποκατάσταση βατότητας 

δημοτικών δασικών δρόμων στο δάσος << Καλή Λαγκάδα>> 

Ανεμότιας-Δ.Εν. Καλλονής, για ανάγκες πολιτικής προστασίας 

13.  10
ο
 ημερήσιας 35 Έγκριση δαπάνης ύψους 10.523,52 απολογιστικά, που 

έγινε για την αποκατάσταση βατότητας δημοτικών 

δασικών δρόμων στην Τ.Κοιν. Αμπελικού, για ανάγκες 

πυροπροστασίας 

Tο Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δαπάνη ύψους 10.523,52 

απολογιστικά, που έγινε για την αποκατάσταση βατότητας 

δημοτικών δασικών δρόμων στην Τ.Κοιν. Αμπελικού, για 

ανάγκες πυροπροστασίας 

14.  11
ο
 ημερήσιας 36 Έγκριση μελέτης με τίτλο << Ολοκλήρωση αγωγού 

ομβρίων στην Τ.Κοιν. Φίλιας, πρ/σμού ευρώ 6.383,57 
Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη με τίτλο << Ολοκλήρωση 

αγωγού ομβρίων στην Τ.Κοιν. Φίλιας, πρ/σμού ευρώ 6.383,57 

15.  12
ο
 ημερήσιας 37 Έγκριση μελετών προμήθειας υλικών, που θα 

απαιτηθούν σε έργα του τμήματος συντήρησης έργων 

και έργων αυτεπιστασίας, για το έτος 2014. 

Tο Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία-με τη λευκή ψήφο του 

κ.Πάλλη-τις μελέτες προμήθειας υλικών, που θα απαιτηθούν σε 

έργα του τμήματος συντήρησης έργων και έργων αυτεπιστασίας, 

για το έτος 2014. 

16.  13
ο
 ημερήσιας 38 Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου και έγκριση πληρωμής 

Π.Ο.Ε[σχ. έγγραφο 4615/23-1-2014] 

Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου και 

έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε[σχ. έγγραφο 4615/23-1-2014 

17.  14
ο
 ημερήσιας 39 Αποδοχή πιστώσεων[σχ. έγγραφο 4944/24-1-2014] Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή πιστώσεων[σχ. έγγραφο 

4944/24-1-2014 

18.  15
ο
 ημερήσιας 40 Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής συμβιβαστικής 

επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 

1080/1980 

Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά της Επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 

32 του Ν. 1080/1980 

19.  16
ο
 ημερήσιας 41 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

προνοιακού επιδόματος-μισθοδοσίας και ασφαλιστικών 

εισφορών υπερ ΙΚΑ εργαζομένης στο Δήμο Λέσβου 

Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών προνοιακού επιδόματος-μισθοδοσίας 

και ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΙΚΑ εργαζομένης στο Δήμο 

Λέσβου 

20.  17
ο
 ημερήσιας 42 Έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης δημ. ακινήτου στους 

Λ.Μύλους-Δ.Ενοτ. Ευεργέτουλα 

Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης 

δημ. ακινήτου στους Λ.Μύλους-Δ.Ενοτ. Ευεργέτουλα 

21.  18
ο
 ημερήσιας 43 Διαγραφές οφειλών κ.κ Σαμαρά Θ. και Σαλιακέλλη 

Βασιλείου 
Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τις διαγραφές οφειλών κ.κ Σαμαρά 

Θ. και Σαλιακέλλη Βασιλείου 
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22.  19
ο
 ημερήσιας 44 Διαγραφές οφειλών κ.κ  Χ.Ναθαναήλ και αφων 

Ευθυμίου 
Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τις διαγραφές οφειλών κ.κ  

Χ.Ναθαναήλ και αφων Ευθυμίου 

23.  20
ο
 ημερήσιας 45 Ορισμός λογιστή και εκκαθαριστή για την δημοτική 

επιχείρηση ΔΕΠΤΑΜ, του πρώην Δήμου Μυτιλήνης 
Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό λογιστή και εκκαθαριστή 

για την δημοτική επιχείρηση ΔΕΠΤΑΜ, του πρώην Δήμου 

Μυτιλήνης 

24.  21
ο
 ημερήσιας 46 Διάθεση πίστωσης, ευρώ 600,00, για επιχορήγηση 

εκπολιτιστικού & εξωραϊστικού συλλόγου << ΑΓ. 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ>> Ιππείου 

Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση πίστωσης, ευρώ 600,00, 

για επιχορήγηση εκπολιτιστικού & εξωραϊστικού συλλόγου << 

ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ>> Ιππείου 

25.  22
ο
 ημερήσιας 47 Διάθεση πίστωσης, ευρώ 4.597,00, για πληρωμή 

δαπανών εορτών Χριστουγέννων κ.λ.π 
Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση πίστωσης, ευρώ 4.597,00, 

για πληρωμή δαπανών εορτών Χριστουγέννων κ.λ.π 

26.  23
ο
 ημερήσιας 48 Διατήρηση επιβατηγών οχημάτων του Δήμου Λέσβου, 

με κυβισμό μεγαλύτερο των 1.400 κυβικών εκατ. 
  Tο Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη διατήρηση επιβατηγών οχημάτων 

του Δήμου Λέσβου, με κυβισμό μεγαλύτερο των 1.400 κυβικών 

εκατ 

27.  24
ο
 ημερήσιας 49 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 

Το Δ.Σ νομιμοποίησε την μετακίνηση του κ.Χατζηαργυρού, 

ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου στην Αθήνα. 

Μυτιλήνη 30/1/2014 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 


