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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/23.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 484 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 289/2015 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου απευθείας ανάθεση 

του έργου «Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόμου στον 

οικισμό Νεοχωρίου». 

[Ομόφωνα] 

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 289/2015 απόφασή της, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου. 

Β) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 30.7323.0035 του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 για την 

«Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόμου στον οικισμό Νεοχωρίου 

(ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 735/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

Γ) Εγκρίνει εκ νέου την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση 

πλακόστρωτου δρόμου στον οικισμό Νεοχωρίου» προϋπολογισμού 5.000,00 

€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου : 

«Πρόκειται για τμήμα κοινοτικού δρόμου εντός του οικισμού του 

Νεοχωρίου από την ιδιοκτησία Ι. Καλδέλλη έως την ιδιοκτησία Παν. 

Χατζέλλη, το οποίο έχει πάθει καθίζηση με αποτέλεσμα να έχουν 

ρηγματωθεί τα σκυροδέματα του πεζοδρομίου. Μεταξύ των πεζοδρομίων 

λείπει το πλακόστρωτο που θα γίνει με ακανόνιστη πέτρα, όπως και τμήμα 

της πλατείας που θα ανακατασκευαστεί. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 86/2015 μελέτη και ο χρόνος αποπεράτωσής του είναι 

τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Λόγω του μικρού 

προϋπολογισμού το έργο θα γίνει με απευθείας ανάθεση.» 

Δ) Εγκρίνει εκ νέου την απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση 

πλακόστρωτου δρόμου στον οικισμό Νεοχωρίου» προϋπολογισμού 5.000,00 

€ με ΦΠΑ στον κ. Κουτλή Παναγιώτη, ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 2%. 

2 Προ 2 485 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 30.6322 για «Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και τέλη χρήσης 
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μηχανημάτων». 

Σχετ. η αριθμ. 733/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 30.6323 για «Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και τέλη χρήσης 

μηχανημάτων». 

Σχετ. η αριθμ. 734/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3 Προ 3 486 Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε 

δημοτικό υπάλληλο για συμμετοχή σε επιμορφωτικό 

σεμινάριο. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει την χορήγηση στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Χρήστο Καλαφάτη της απαιτούμενης άδειας για επιμορφωτικούς λόγους, 

προκειμένου να συμμετάσχει σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με τίτλο «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας 

Δημοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές - Κανονισμοί» στην Αθήνα 

από 6-7-2015 έως και 10-7-2015 (5-ήμερο). 

Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του παραπάνω 

υπαλλήλου. 

Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές 

ενέργειες. 

4 Προ 4 487 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 45.7326.0004 για την πληρωμή του έργου επέκτασης και 

επισκευής οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο Κεραμίου (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 730/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.380,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 70.6162.0004 για την πληρωμή των υγειονομικών εκθέσεων 

ιαματικών πηγών θερμών Πολιχνίτου, Μολύβου και Λισβορίου. 

Σχετ. η αριθμ. 731/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.100,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 70.6162.0003 για την πληρωμή των αναλύσεων ιαματικών πηγών 

Πολιχνίτου, Λισβορίου και Θερμής. 

Σχετ. η αριθμ. 732/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5 Προ 5 488 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 342/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση όρων 

διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

βοσκήσιμων εκτάσεων και αγροτικών ακινήτων της 

Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης. 

[Ομόφωνα] 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 342/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και επανακαταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των βοσκήσιμων εκτάσεων 

και αγροτικών ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης, 

καθώς έχουν συμπεριληφθεί αγροτικά ακίνητα που είναι ήδη μισθωμένα 

και η μίσθωση λήγει στις 7-11-2017, οπότε δεν πρέπει να αναγράφονται στο 

διακήρυξη που θα εκδοθεί. 

Επιπλέον η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία στο Δημοτικό 
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Κατάστημα του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 

αριθμ. 13-17 στη Μυτιλήνη. 

6 1
ο
  489 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 8.770,49 € 

σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.0007 για το έργο «Ανάπλαση περιβάλλοντος 

χώρου διακηρυγμένων βιομηχανικών κτιρίων του οικισμού Περάματος του 

Δήμου Γέρας Ν. Λέσβου (Έργα Αρχαιολογίας – Υπ. Αιγαίου)». 

Σχετ. η αριθμ. 713/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7 2
ο
  490 42η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 42η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37259/17-6-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

8 3
ο
  491 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες 

των λοιπών Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου’. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 24.994,52 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 

2015 για την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των 

λοιπών Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 720/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

11/2015 συνημμένη μελέτη. 

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

«Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των λοιπών Δ.Ε. 

του Δήμου Λέσβου». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 11/2015 συνημμένη μελέτη. 

9 4
ο
  492 Χορήγηση πάγιας προκαταβολής έτους 2015 στο νέο 

Πρόεδρο της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής έτους 2015 ύψους 1.000,00 

€ στο νέο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου της Δημοτικής 

Ενότητας Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου κ. Ευάγγελο Ανδρόνικο του 

Δημητρίου με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 171031 και ΑΦΜ 033911865. 

Β) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

80.8251.0001 για την πληρωμή «Πάγια προκαταβολή Προέδρων Τοπικών 

και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 727/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

Γ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 81/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

10 6
ο
  493 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια 

Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν 

από τους κάτωθι υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων 

του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά 

εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού : 
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Κεραμιών, Ασωμάτου, Ιππείου, Κάτω Τρίτους, Συκούντας, Λάμπου 

Μύλων, Μυχούς, Νεοχωρίου, Πλωμαρίου, Ακρασίου, Βρίσας, Λουτρών. 

11 7
ο
   Έγκριση πρακτικών επαναληπτικών δημοπρασιών για 

την παραχώρηση χρήσης χώρων επί του αιγιαλού του 

Δήμου Λέσβου έτους 2015. 

Αποσύρεται (συζητήθηκε σε προηγούμενη έκτακτη συνεδρίαση). 

12 5
ο
  494 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και 

διάθεση πιστώσεων για επεκτάσεις δημοτικού 

φωτισμού. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και τη διάθεση 

πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για επεκτάσεις δημοτικού 

φωτισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37124/18-6-2015 εισήγηση του 

Τμήματος Λογιστικού του Δήμου Λέσβου. 

13 8
ο
 495 Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης στη θέση «Μπαϊρια» 

της Τοπικής Κοινότητας Αργέννου. 

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική, 

φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης ενός 

(1) στρέμματος στη θέση «Μπαΐρια»  της Τοπικής Κοινότητας Αργέννου 

Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 36770/17-6-2015 εισήγηση του 

Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας, με κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς 

120,00 € ετησίως και με διάρκεια μίσθωσης 5 έτη με δυνατότητα 

παράτασης για άλλα 5 έτη. 

14 9
ο
  496 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης κατάντι του δρόμου του Αγίου Δημητρίου 

Πελόπης». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή 

τοιχίου αντιστήριξης κατάντι του δρόμου του Αγίου Δημητρίου Πελόπης» 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 17.385,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά 

συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κατηγορίας πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, μετά από 

«ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό» με σφραγισμένες προσφορές και με 

σύστημα δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» επάνω στις 

τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 

Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου 

της διακήρυξης. 

15 10
ο
  497 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

βατότητας δημοτικών δρόμων με ασφαλτικό». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

βατότητας δημοτικών δρόμων με ασφαλτικό» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

εργασιών 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και 

θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κατηγορίας πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, μετά από 

«ανοικτό διαγωνισμό» με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα 

δημοπράτησης το «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» επάνω στις τιμές του 

τιμολογίου της μελέτης. 

Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου 

της διακήρυξης. 
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16 11
ο
  498 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικεραυνική 

προστασία Σχολείων Μόριας». 

[Ομόφωνα] Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο 

«Αντικεραυνική προστασία Σχολείων Μόριας» προϋπολογισμού 17.000,00 

€ με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κατηγορίας πτυχίου 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, μετά από «ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό» 

με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα δημοπράτησης το «ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης» επάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 

Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου 

της διακήρυξης. 

17 12
ο
   Ορισμός : 

 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του 

Δήμου Λέσβου. 

 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών 

και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον 

Πρόεδρο σε συνεργασία με την ειδική συνεργάτιδα του Δήμου σε νομικά 

θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων. 
 

Μυτιλήνη 24 Ιουνίου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

3.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

4.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

5.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 

6.- Αμπουλός Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος σε αντικ. του τακτικού μέλους Δημ. Ακριώτη 

7.- Κουμαράς Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικ. του τακτικού μέλους Ε. Καραγεωργίου 


