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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 36/1.9.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 663 Έγκριση άγονου επαναληπτικού διαγωνισμού για την 

μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του νηπιαγωγείου 

της Βαρειάς. 

[Ομόφωνα] Κηρύσσει άγονο τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την 

μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του νηπιαγωγείου της Βαρειάς, ο 

οποίος προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ. 46623/30-07-2015 περίληψη 

διακήρυξης, καθώς δεν κατέθεσε προσφορά κανένας ενδιαφερόμενος 

στη διάρκεια της ορισθείσας προθεσμίας. 

Για τη μίσθωση του εν λόγω ακινήτου μπορούν να εφαρμοστούν οι 

διατάξεις του άρθρου 1 ΠΔ 270/81 και του άρθρου 194 ΔΚΚ για 

απευθείας μίσθωση ακινήτου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

2 Προ 2 664 Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για 

πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ επεκτάσεων δημοτικού 

φωτισμού. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού 

υπαλλήλου Γεωργίου Τακτικού για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ δύο 

επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ συνολικού ποσού 1.503,21 €, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 298/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

3 Προ 3 665 Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων 

αντιστήριξης στα Βασιλικά και στο Λισβόρι Δ.Ε. 

Πολιχνίτου». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 17/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Λέσβου που αφορά την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση 

τοιχίων αντιστήριξης στα Βασιλικά και στο Λισβόρι Δ.Ε. Πολιχνίτου» 

προϋπολογισμού 5.000,00 € με ΦΠΑ. 

Β) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου στον κ. Ζούρο 

Παναγιώτη, εργολήπτη δημοσίων έργων. 

4 Προ 4 666 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 

30.268,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0022 για το έργο «Μετατόπιση 

αγωγού ύδρευσης στον Κόμβο Αγ. Παρασκευής για την ολοκλήρωση 

της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης – Καλλονής 

(χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της 

ΣΑΕ 071/8)». 

Σχετ. η αριθμ. 825/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 



 2 

5 1α,β,γ
ο
 667 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.232,55 € σε 

βάρος του Κ.Α. 80.8261.0002 με τίτλο «Επιστροφές από λοιπές 

περιπτώσεις (απεργίες)» για την επιστροφή στους δικαιούχους 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από ΚΟΚ, ΔΤ, ΔΦ, 

ΤΑΠ κλπ, σύμφωνα με την αριθμ. 96/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Σχετ. η αριθμ. 819/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 95.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 10.7514.0001 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.» για αγορά των 

Θερμοπηγών Πολιχνίτου από την Ε.Θ.Ι.Π.Λ. Α.Ε. 

Σχετ. η αριθμ. 820/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 19.048,65 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.7333.0037 για την «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης 

στη Δ.Ε. Πλωμαρίου – Πληρωμή 3ου λογ/σμού» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 812/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.843,82 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.7323.0029 για την «Κυκλοφοριακή οργάνωση 

Καλλονής – 4ος λογ/σμος» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 813/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.113,60 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.7412.0030 για την μελέτη «Έργα πρόσβασης στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Κεραμειών – Λάμπου Μύλων πρώην Δ. 

Ευεργέτουλα - 2ος λογ/σμος» (925,00 € ΘΗΣΕΑΣ, υπόλοιπο από 

ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 814/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.748,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.6262.0004 για την «Συντήρηση φωτεινής 

σηματοδότησης Μυτιλήνης - 2ος λογ/σμος έναντι» (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 815/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6 2
ο
  668 Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του 

Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 1.785,64 € 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 συνολικού ποσού 148,48 € σε βάρος 

του Κ.Α. 10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» για την 

πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων, προκηρύξεων, ανακοινώσεων κλπ 

του Δήμου Λέσβου. 
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7 3α
ο
 669 54η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 54η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52737/28-7-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

7 3β
ο
 670 58η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 58η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52738/21-8-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

8 3γ
ο
 671 59η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 59η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52740/24-8-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

9 3δ
ο
 672 60η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 60η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52739/27-8-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

10 4
ο
  673 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός 

των όρων του διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια 

μουσικών οργάνων για την ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω Τρίτος’. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης Δημοπρασίας 

για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μουσικών οργάνων για την 

ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω Τρίτος», όπως αυτά 

συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

2.- Εγκρίνει την διεξαγωγή της προμήθειας με πρόχειρο δημόσιο 

διαγωνισμό. 

3.- Εγκρίνει τη δημοπράτηση της προμήθειας με βάση τους όρους του 

σχεδίου διακήρυξης. 

11  674 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Άμεση 

αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών 

προσαγωγής της Μονάδος Επεξεργασίας Καλλονής του 

Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

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

αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής της Μονάδος 

Επεξεργασίας Καλλονής του Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 69.600,00 

€ με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου με «ανοικτή δημοπρασία» της 

περ. α) του άρθρου 3 του ΚΔΕ. Η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του ΚΔΕ και με κριτήριο για την 

ανάθεση της σύμβασης την χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικά ορίζεται στο 

άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

Γ) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου με εργοληπτική επιχείρηση 

εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκει στην Α1 τάξη και άνω για 

έργα κατηγορίας Υδραυλικά. 
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Δ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του 

σχεδίου της διακήρυξης. 

12 6
ο
  675 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Άμεση 

αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου 

του Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

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

αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και 

αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου» 

προϋπολογισμού 754.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και 

θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου με «ανοικτή δημοπρασία» της 

περ. α) του άρθρου 3 του ΚΔΕ. Η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με συνδυασμό των συστημάτων 

προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» και «με μειοδοσία στο 

ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών» των άρθρων 5 και 9 του 

ΚΔΕ και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την χαμηλότερη 

τιμή, όπως ειδικά ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

Γ) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου με εργοληπτική επιχείρηση 

εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκει στην Α1 τάξη και άνω για 

έργα κατηγορίας υδραυλικά, στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ηλεκτρομηχανολογικά και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων 

αποβλήτων. 

Δ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του 

σχεδίου της διακήρυξης. 

13 7
ο
  676 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  

προϋπολογ

ισμού 

Ποσό σε 

EURO 

Α.Α.Υ Τίτλος 

10.6671.00

01 

8.000,00 ΣΥΜA

AY35 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 536/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

20.6671.00

01 

4.000,00 ΣΥΜΑ

ΑΥ36 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 536/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
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20.6671.00

02 

4.000,00 ΣΥΜΑ

ΑΥ37 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 536/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

30.6263.00

02 

2.000,00 ΣΥΜΑ

ΑΥ38 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 536/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

35.6252 5.000,00 ΣΥΜΑ

ΑΥ39 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ    ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 536/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

70.6253 100,00 ΣΥΜΑ

ΑΥ40 

 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 536/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ  

10.6011 600,00 ΣΥΜ8 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 542/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  

20.6011 50.000,0

0 

ΣΥΜ9 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 542/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  

20.6054.00

01 

20.000,0

0 

ΣΥΜ1

0 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 542/2015 ΑΔΣ ΓΙΑ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ  

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

14 8
ο
  677 Έγκριση Πρακτικού άγονου διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για τις 

ανάγκες του Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 7/8/2015 Πρακτικό του άγονου 

διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για 

τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 24.998,48 € και 

εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της προμήθειας με τους ίδιους όρους 

διακήρυξης.  

15 9
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 2 Σεπτεμβρίου 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.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 


