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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/8.9.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 697 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 

3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0072 για την «Κατασκευή 

χειρολισθήρων στα ιδιαιτέρως κατηφορικά τμήματα του οικισμού 

Αφάλωνα ΔΕ Μυτιλήνης.» 

Σχετ. η αριθμ. 811/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 Προ 2 698 61η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 61η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54825/1-9-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

3 Προ 3 699 62η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 62η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54823/2-9-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

4 Προ 4 700 63η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 63η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54827/4-9-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

5 Προ 5 701 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 674/2015 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των 

τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Άμεση 

αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών 

προσαγωγής της Μονάδος Επεξεργασίας Καλλονής του 

Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 674/2015 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των 

τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου με 

τίτλο «Άμεση αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής 

της Μονάδος Επεξεργασίας Καλλονής του Δήμου Λέσβου» 

προϋπολογισμού 69.600,00 € με ΦΠΑ, προκειμένου η δημοπράτηση του 

έργου να γίνει με «πρόχειρο διαγωνισμό» της περ. δ) του άρθρου 3 του 

ΚΔΕ. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 674/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

6 Προ 6 702 Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τα πρακτικά (Α΄) διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 
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για την «Προμήθεια ειδών σίτισης : α) μαθητών 

μουσικού σχολείου Λέσβου, β) απόρων δημοτών του 

Δήμου (ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης)». 

προδιαγραφών & (Β΄) αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, όπως 

συντάχθηκαν υπογράφηκαν και διαβιβάστηκαν στις 4/9/2015 από την 

επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, στα πλαίσια του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την προμήθεια με 

τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης : α) μαθητών μουσικού σχολείου 

Λέσβου, β) απόρων δημοτών του Δήμου (ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης)» προϋπολογισμού 175.553,82 € με ΦΠΑ. 

2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια ειδών σίτισης : α) 

μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου, β) απόρων δημοτών του Δήμου 

(ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης)» στην επιχείρηση Ε. ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία κατέθεσε προσφορά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 

του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ήταν η μοναδική 

επιχείρηση που υπέβαλε προσφορά και η οποία  κρίνεται ικανοποιητική 

μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες και 

δεν προκαλείται ζημία στον Δήμο. 

7 Προ 7 703 Έγκριση πρακτικού άγονου πρόχειρου διαγωνισμού και 

επαναδημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες 

του Δήμου Λέσβου – Προμήθεια μηχανών γραφείου». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει το πρακτικό (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) διενέργειας, αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών & γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών 

συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου – Προμήθεια μηχανών 

γραφείου» προϋπολογισμού 47.212,00 € με ΦΠΑ. 

Β) Απορρίπτει την προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας 

για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. 

Γ) Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του διαγωνισμού για την ανωτέρω 

προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό. 

Δ) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές  που περιλαμβάνονται  στην 

αριθμ. 123/2015 τροποποιημένη μελέτη (ως προς τα είδη) 

προϋπολογισμού 47.966,00 € με ΦΠΑ. 

Ε) Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού, όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 123/2015  τροποποιημένη μελέτη. 

7 1
ο
  704 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 309,22 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 4/2015 

απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλονής στον Ατσικμπάση Ιγνάτιο. 

Σχετ. η αριθμ. 821/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 317,12 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 7/2015 

απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλονής στον Dragoti Kristo. 

Σχετ. η αριθμ. 810/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8 2
ο
  705 Σύσταση και απόδοση 2ης Πάγιας Προκαταβολής έτους 

2015 στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει τη σύσταση 2ης πάγιας προκαταβολής έτους 2015 στις 
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Λέσβου. δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Λέσβου, όπως αναφέρεται 

σε Πίνακα που υποβλήθηκε από το Λογιστήριο του Δήμου. 

Β) Ορίζει υπολόγους τους αντίστοιχους εκπροσώπους ή προέδρους των 

τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων. 

Γ) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 97.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

80.8251.0001 για την «2η Πάγια προκαταβολή Προέδρων Τοπικών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 827/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

9 3
ο
  706 Έγκριση χορήγησης άδειας, εξόδων μετακίνησης και 

ημερήσιας αποζημίωσης σε δημοτική υπάλληλο για 

συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στην υπάλληλο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ελευθερία Παπασωτηρίου, με αποδοχές 

(ημερήσια αποζημίωση) για επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να 

συμμετάσχει για το διάστημα από 21/9/2015 έως και 25/6/2015 σε 

επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

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

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην Αθήνα με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ – 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ». 

Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της παραπάνω 

υπαλλήλου . 

Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις 

σχετικές ενέργειες. 

10 4
ο
  707 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 

πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών 

ηλεκτρονικών συστημάτων». 

[Ομόφωνα] 

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

βάρος του Κ.Α. 10.6673.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. 

έτους 2015 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών 

συστημάτων». 

Σχετ. η αριθμ. 743/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην 

αριθμ. 126/2015 συνημμένη μελέτη. 

11 5
ο
  708 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου φανερού 

προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας δασικών ειδών 

(τραχεία πεύκη) για τις ανάγκες του έργου «Σχέδιο 

προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού». 

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

φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώματος 

υλοτομίας δασικών ειδών (τραχεία πεύκη) για τις ανάγκες του έργου 

«Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού», σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 54645/4-9-2015 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης 

Περιουσίας Δήμου Λέσβου. 

12 6
ο
  709 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Μετατόπιση αγωγού 

ύδρευσης στον κόμβο Αγίας Παρασκευής για την 

ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική 

Οδός Μυτιλήνης – Καλλονής». 

[Ομόφωνα] 

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

αγωγού ύδρευσης στον κόμβο Αγίας Παρασκευής για την ολοκλήρωση 

της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης – Καλλονής» 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 30.268,00€ με ΦΠΑ, όπως αυτά 
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συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από  εργοληπτική επιχείρηση 

γραμμένη στο ΜΕΕΠ για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ μετά από «πρόχειρο 

διαγωνισμό» με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα 

δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά» επάνω στις τιμές του 

τιμολογίου της μελέτης. 

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

σχεδίου της διακήρυξης. 

13 7
ο
  710 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης 

και κατακύρωση του έργου «Αντικεραυνική προστασία 

Σχολείων Μόριας». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει το από 25-8-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου 

«Αντικεραυνική προστασία Σχολείων Μόριας» προϋπολογισμού 

17.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία ‘ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.’, με ποσοστό 

έκπτωσης 43%. 

2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό 

στην εργοληπτική εταιρεία ‘ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.’, που προσέφερε το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 43%. 

14 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 9 Σεπτεμβρίου 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.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

5.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος  

6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 


