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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 32/4.8.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 621 Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου 

αντιστήριξης δημοτικού δρόμου στην περιοχή 

Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης (λόγω βροχοπτώσεων)». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 7/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Λέσβου που αφορά την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση 

τοιχίου αντιστήριξης δημοτικού δρόμου στην περιοχή Ναυτικού Ομίλου 

Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 10.000,00 €. 

Β) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου στην Ατομική 

Επιχείρηση του κ. Θερμιώτη Στυλιανού του Ευστρατίου, κατοίκου 

Βασιλικών Λέσβου, η οποία είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα 

εμπειροτεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. 

2 Προ 2 622 Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την 

εργασία «Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου 

μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: Περπατώντας 

στη φύση της Λέσβου». 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 30-7-2015 Πρακτικό αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση 

της υπηρεσίας «Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου 

μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: Περπατώντας στη φύση της 

Λέσβου» προϋπολογισμού 56.000,00 € με ΦΠΑ και κατακυρώνει αυτήν 

στην «Ένωση Εταιρειών : ΣΗΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» με 

ποσοστό έκπτωσης 26% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

3 1α,β,γ
ο
 623 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.801,20 € σε 

βάρος του Κ.Α. 25.7412.0018 για τη «Μελέτη ‘Ολοκλήρωση δικτύων 

αποχέτευσης περιοχής Γέρας – 2ος λογ/σμος» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 794/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 717,89 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή τόκων βάση της αρ. 

141/2009 απόφασης Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Μιχαήλ 

Πολυχνιάτη για το επίδομα των 176 €». 

Σχετ. η αριθμ. 792/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 
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3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.682,27 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή βάση της αρ. 12/15 

απόφασης Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στην εταιρεία ‘LAFARGE 

BETON ΑΒΕΕ’ για πώληση υλικών στον πρώην Δήμο Λουτροπόλεως 

Θερμής για τα έτη 2009 και 2010». 

Σχετ. η αριθμ. 760/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4 2
ο
  624 Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του 

Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 725,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την 

πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου. 

Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 176,32 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6116 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την πληρωμή 

δικαστικών επιμελητών. 

Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 181,04 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» για την πληρωμή 

διαφόρων δημοσιεύσεων, προκηρύξεων, ανακοινώσεων κλπ του Δήμου 

Λέσβου. 

5 3
ο
  625 Έγκριση Συμψηφιστικών Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

[Ομόφωνα] 

Εγκρίνει τις συμψηφιστικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των 

παρακάτω πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. 

έτους 2015 : 

Κ.Α 

προϋπολογισμ

ού 

Ποσό σε 

EURO 

Α.Α.Υ Τίτλος 

10.6671.0001 5.000,00 ΣΥΜΑΑΥ 

31 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

509/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

10.6671.0002 12.000,00 ΣΥΜΑΑΥ 

32 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

509/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΔΕ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

70.6612 500,00 ΣΥΜΑΑΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ 
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33 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

509/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

00.6516.0007 71.000,00 ΣΥΜΑΑΥ 

34 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

510/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA 

BANK 
 

6 4α
ο
 626 55η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 55η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46911/28-7-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

7 4β
ο
 627 56η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 56η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46910/29-7-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

8 4γ
ο
 628 57η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 57η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46984/29-7-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

9 5
ο
  629 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την 

‘Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες 

του Δήμου Λέσβου – Προμήθεια μηχανών γραφείου’. 

[Ομόφωνα] 

1.- α) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 45.000,00 € 

σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. 

έτους 2015 για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις 

ανάγκες του Δήμου Λέσβου (Η/Υ κλπ)» ΣΑΤΑ. 

Σχετ. η αριθμ. 737/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

β) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 10.7133.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. 

έτους 2015 για την «Προμήθεια μηχανών γραφείου (Υπολογιστικές 

λογιστικές μηχανές, Φαξ, τηλεφωνικές συσκευές κλπ)» ΣΑΤΑ. 

Σχετ. η αριθμ. 738/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην 

αριθμ. 123/2015 συνημμένη μελέτη. 

3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με 
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τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του 

Δήμου Λέσβου – Προμήθεια μηχανών γραφείου». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 123/2015 συνημμένη μελέτη. 

10 6
ο
  630 Έγκριση αύξησης ποσοτήτων κατά 30% της 

προμήθειας «Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων 

του Δήμου Λέσβου (Ομάδα 2 Προμήθεια φωτοτυπικού 

χαρτιού)». 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την αύξηση ποσοτήτων κατά 30% της προμήθειας 

«Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων του Δήμου Λέσβου (Ομάδα 2 

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού)» και τη σύναψη συμπληρωματικής 

σύμβασης κατά 30% της υπ’ αριθμ. 24309/29-4-2015 πρώτης σύμβασης 

με την εταιρεία ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Ε., ανάδοχο του 

διαγωνισμού προμήθειας, σύμφωνα με την αρχική προσφορά της. 

11 7
ο
  631 Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων Δ.Ε. Μυτιλήνης και 

πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Λέσβου και των 

Ν.Π.Δ.Δ. αυτού». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει το από 27-7-2015 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού 

διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων Δ.Ε. Μυτιλήνης και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου 

Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού» συνολικής πίστωσης 520.011,00 ευρώ 

και κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο. 

Β) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για 

την επιλογή του προμηθευτή, στον οποίο θα ανατεθεί η ανωτέρω 

προμήθεια μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

επειδή κατά τη διενέργεια της ανοικτής διαδικασίας δεν υποβλήθηκαν 

προσφορές. 

12 8
ο
  632 Εξέταση αιτήματος της πλειοδότριας του διαγωνισμού 

για την εκμίσθωση ακινήτου (δύο λυόμενα σπιτάκια) 

στην παραλία της Λουτρόπολης Θερμής. 

[Ομόφωνα] Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40728/2-7-2015 αίτηση 

της κας Μυρσίνης Τσολάκη του Δημητρίου, κατοίκου Λουτρόπολης 

Θερμής Λέσβου, η οποία αναδείχθηκε πλειοδότρια του διαγωνισμού για 

την εκμίσθωση ακινήτου (δύο λυόμενα σπιτάκια) στην παραλία της 

Λουτρόπολης Θερμής, δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή δε 

νομιμοποιείται να τροποποιήσει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας 

που έχει ήδη διενεργηθεί και έχει αναδείξει πλειοδότη. 

13 9
ο
  633 Εκ νέου απευθείας ανάθεση της εργασίας 

«Αποκατάσταση τριών Πεζογεφυρών Νεοχωρίου». 

[Ομόφωνα] Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 295/2014 απόφασή της και 

αναθέτει εκ νέου την εργασία «Αποκατάσταση τριών Πεζογεφυρών 

Νεοχωρίου» προϋπολογισμού 6.786,00 € με ΦΠΑ στον κ. Κουτλή 

Παναγιώτη, ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 4%. 

14 10
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. 
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Μυτιλήνη 5 Αυγούστου 2015 

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 
Σημείωση : Ο κ. Η. Κουνιαρέλλης προσήλθε μετά τη συζήτηση του 5

ου
 προ ημερήσιας διάταξης θέματος. 


