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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 27/30.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 501 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 47.000,00 

€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.0008 για την «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση 

των εκδηλώσεων ‘Λεσβιακό Καλοκαίρι 2015’». 

Σχετ. η αριθμ. 748/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 Προ 2 502 36η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 36η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36859/28-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

3 Προ 3 503 40η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 40η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36858/3-6-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

4 Προ 4 504 43η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 43η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40014/29-6-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

5 Προ 5 505 Ομαλή διεξαγωγή πρόχειρων διαγωνισμών για 

προμήθειες του Δήμου Λέσβου μετά την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου για τραπεζική αργία 

βραχείας διάρκειας. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει όπως διεξαχθούν κανονικά κατά τις ορισμένες ημέρες και ώρες 

οι κατωτέρω διαγωνισμοί και σε περίπτωση μη προσκόμισης εγγυητικής 

επιστολής από τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (Ν. 

1599/1986) και να δηλώνουν ότι θα την προσκομίσουν αμέσως μετά την 

λήξη της αργίας των τραπεζών και σε διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από το άνοιγμα : 

ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ 06/07/2015 10.30΄ – 11.00΄ 
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ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

08/07/2015 10.30΄ – 11.00΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

07/07/2015 11.30΄ – 12.00΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

02/07/2015 10.00΄ – 10.15΄ 

 

2.- Να γνωστοποιηθεί η απόφαση της Ο.Ε. και  να δημοσιευθεί στο site και 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

αναδόχων. 

6 Προ 6 506 Ομαλή διεξαγωγή πρόχειρων διαγωνισμών για μίσθωση 

και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Λέσβου μετά την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τραπεζική αργία 

βραχείας διάρκειας. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει όπως διεξαχθούν κανονικά κατά τις ορισμένες ημέρες και ώρες 

οι κατωτέρω διαγωνισμοί και σε περίπτωση μη προσκόμισης εγγυητικής 

επιστολής από τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (Ν. 

1599/1986) και να δηλώνουν ότι θα την προσκομίσουν αμέσως μετά την 

λήξη της αργίας των τραπεζών και σε διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών πριν από την έγκριση των σχετικών πρακτικών δημοπρασιών από 

την Οικονομική Επιτροπή : 

ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩ

ΓΗΣ 

1. Μίσθωση ακινήτου για 

την στέγαση γραφείου ΟΓΑ 

και ΕΛΓΑ  

03/07/2015 12.00 μ.μ. – 

12.30 μ.μ. 

2. Πλειοδοτικός 

διαγωνισμός για το 

δικαίωμα απολήψεως 

χορτονομής δημοτικού 

κτήματος «Χωράφα» της 

Δ.Κ. Λουτρόπολης Θερμής 

03/07/2015 12.30 μ. μ. 

-13.00 μ.μ. 

3. Εκμίσθωση δημοτικού 

ακινήτου «πρώην Πέτροβιτς 

και πρώην κουρείο» της 

Δ.Κ. Σκοπέλου 

03/07/2015 13.00 μ.μ. – 

13.30 μ.μ. 

4. Εκμίσθωση βοσκήσιμης 

έκτασης στην θέση 

«Λαγκάδα» της Τ.Κ. 

07/07/2015 12.00 μ.μ. – 

12.30 μ.μ. 
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Αργέννου 

 

2.- Να γνωστοποιηθεί η απόφαση της Ο.Ε. και  να δημοσιευθεί στο site και 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

μειοδοτών και πλειοδοτών. 

7 Προ 7 507 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 

πίστωσης για την ‘Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες 

οδοποιίας του Δήμου Λέσβου’. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.6662.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 

2015 για την «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες οδοποιίας του Δήμου 

Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 641/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

95/2015 συνημμένη μελέτη. 

8 Προ 8 508 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια ειδών σίτισης : α) μαθητών μουσικού 

σχολείου Λέσβου, β) απόρων δημοτών του Δήμου 

(ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης)’. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 15.6481.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 

2015 για την «Σίτιση μαθητών (Υπ. Εσωτερικών)». 

Σχετ. η αριθμ. 745/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε το Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου και περιλαμβάνονται στην αριθμ. 121/2015 

συνημμένη μελέτη «Προμήθεια ειδών σίτισης : α) μαθητών μουσικού 

σχολείου Λέσβου, β) απόρων δημοτών του Δήμου (ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης)» συνολικού προϋπολογισμού 175.553,82 €. 

3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό (Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

4.- Καθορίζει τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

3 παρ. 1 και άρθρο 4 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

9 1
ο
  509 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 25.7312.0023 για το έργο «Μετατόπιση αγωγού στη θέση 

‘Ράχη’ Αγ. Παρασκευής (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 728/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.786,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 30.7326.0011 για το έργο «Αποκατάσταση τριών πεζογεφυρών 

Νεοχωρίου (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 746/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.800,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 45.7326.0005 για το έργο «Συντήρηση νεκροταφείου Ακρασίου 

(ΣΑΤΑ)». 
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Σχετ. η αριθμ. 747/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.505,60 € σε βάρος 

του Κ.Α. 10.6277.0011 για την «Επισκευή – αποκατάσταση λειτουργίας 

μηνιαίας συντήρησης του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα 

Πλωμαρίου». 

Σχετ. η αριθμ. 736/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

10 2
ο
  510 Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του 

Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 3.434,52 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την 

πληρωμή για υποθέσεις του Δήμου. 

Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 226,20 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6116 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την πληρωμή 

δικαστικών επιμελητών. 

Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 546,93 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6224.0001 με τίτλο «Διάφορες ταχυμεταφορές» για την πληρωμή 

ταχυμεταφοράς εγγράφων κλπ από και προς τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 160,08 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» για την πληρωμή διαφόρων 

δημοσιεύσεων, προκηρύξεων, ανακοινώσεων κλπ του Δήμου Λέσβου. 

11 3
ο
  511 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και 

διάθεση πίστωσης για προμήθεια ταχυδρομικών 

φακέλων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πέτρας. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τη διάθεση 

της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικ. 

έτους 2015 για προμήθεια προπληρωμένων ταχυδρομικών φακέλων ή 

γραμματοσήμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πέτρας Δήμου Λέσβου : 

 

Κ.Α.  Ποσό σε 

EURO 

 Τίτλος Υπόλογος και 

Ημ. Λήξης 

Απόδοσης 

Υπολόγου 

00.6221 100,00 741/24-6-

2015 

 

Α.Α.Υ. 

ΠΡΟΠΛΗ

ΡΩΜΗΣ 

Προμήθεια  

προπληρωμέ

νων 

ταχυδρομικώ

ν φακέλων ή 

γραμματοσή

μων 

ΥΠΟΛΟΓΗ: 

ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

 

ΗΜ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΟΥ: 

30/11/2015 

12 4
ο
  512 Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου για αγορά 

προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του Νικόλαου Βαχαράκη, 

δημοτικού υπαλλήλου της Δ.Ε. Ευεργέτουλα, για αγορά φακέλων 

αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος αξίας 700,00 €, σύμφωνα με την 

αριθ. 322/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 
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1090/2015 Χρ. Ένταλμα Προπληρωμής. 

13 5α,β,γ
ο
   Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για: 

α) «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις 

ανάγκες του Δήμου Λέσβου – Προμήθεια μηχανών 

γραφείου», 

β) «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των 

φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών 

συστημάτων του Δήμου Λέσβου  για το έτος 2015», 

γ) «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών 

μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών 

φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου 

Λέσβου για το έτος 2015». 

Αποσύρεται. 

14 6
ο
  513 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου φανερού 

προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση δύο δημοτικών ακινήτων στην Σκάλα 

Ερεσού, Δημοτικής Κοινότητας Ερεσού. 

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με δημόσιο φανερό 

προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωση δύο δημοτικών ακινήτων 

στην Σκάλα Ερεσού, Δημοτικής Κοινότητας Ερεσού, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 38869/25-6-2015 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικής 

Περιουσίας, με κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς 8.000,00 € ετησίως για 

το κτήριο ‘πρώην Φιάκα’ και 3.000,00 ετησίως για το κτήριο ‘πρώην ΟΤΕ’ 

και με διάρκεια μίσθωσης 6 έτη. 

15 7
ο
  514 Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης του διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού 

υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, του ΝΠΔΔ 

Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, των 

ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Α΄/βάθμιας και 

Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος 

‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Π.Μ.Φ.Η. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’» και 

κατακύρωση της προμήθειας. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει το από 23/6/2015 Πρακτικό αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου 

Λέσβου, του ΝΠΔΔ Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, των 

ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 

και του Ιδρύματος ‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Π.Μ.Φ.Η. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’» 

προϋπολογισμού 67.797,72 € με ΦΠΑ. 

2.- Δεδομένου ότι η διαδικασία πληρωμής των δαπανών της προμήθειας 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού που αφορά το Δήμο Λέσβου και 

το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου έπρεπε 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη μελέτη του διαγωνισμού να 

είχε πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2014, κατακυρώνει και αναθέτει την 

προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού μόνο για τις ανάγκες 

των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος ‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ Π.Μ.Φ.Η. Η ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’» αντί συνολικού ποσού 44.488,76 €, ήτοι : 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   7.497,84 € 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης    8.823,70 € 
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Ίδρυμα «Ζαχάρειος» Π.Μ.Φ.Η.  «Η Αγία Παρασκευή»  28.167,22 €   

στο «Φαρμακείο Πατερέλλης Παντελής» που ήταν ο μοναδικός 

συμμετέχων προμηθευτής στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με τα τιμολόγια προσφοράς του. 

16 8
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 2 Ιουλίου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 


