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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 40/22.9.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 11
ο
  742 Εξέταση αιτήματος Μαρίας Βασιλείου του Ελευθερίου 

για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου. 

[Ομόφωνα] 

Α) Κάνει δεκτό το αίτημα της Μαρίας Βασιλείου του Ελευθερίου για 

εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση της δίκης, δεδομένου ότι είναι 

προς το συμφέρον του Δήμου. 

Β) Εγκρίνει να της καταβληθεί από το Δήμο Λέσβου το ποσό των 

16.500,00 € ως αποζημίωση για τραυματισμό της που προήλθε από 

τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται απορριμματοφόρο του δήμου 

(έτρεξαν λάδια επί του οδοστρώματος από τον κάδο του), δεδομένης της 

παραίτησής της από τόκους υπερημερίας, δικαστικά έξοδα και το 

κονδύλιο της ηθικής βλάβης, που διεκδικεί από το Δήμο Λέσβου με την 

υπ’ αριθμ. κατ. 109/2014 αγωγή της ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. 

Γ) Δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο κ. Νικόλαο 

Χωριατέλλη για την κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού 

συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου με την Μαρία Βασιλείου του 

Ελευθερίου, σύμφωνα με τους ως άνω όρους. 

2  743 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 728/2015 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό νέας επιτροπής 

δημοπρασιών για εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων. 

[Ομόφωνα] 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 728/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και ορίζει νέα επιτροπή για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για 

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών & ακινήτων) του Δήμου 

Λέσβου και των προς αγορά ή μίσθωση από το Δήμο πραγμάτων 

ανηκόντων σε τρίτους, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

α) Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης - Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο 

από τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. 

Καρασάββα Νικόλαο. 

β) Το δημοτικό σύμβουλο κ. Αλεξίου Δημήτριο ως μέλος, 
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αναπληρούμενο από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αμπουλό Ιωάννη. 

γ) Το δημοτικό σύμβουλο κ. Κουνιαρέλλη Ηλία ως μέλος, 

αναπληρούμενο από το δημοτικό σύμβουλο κ. Καραγεωργίου 

Ευστράτιο. 

Η θητεία της παραπάνω επιτροπής αρχίζει από σήμερα και ακολουθεί 

τη θητεία της παρούσας Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι έως 5.3.2017. 

3 Προ 1 744 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης 

και κατακύρωση του έργου «Ενέργειες για την 

αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Μανταμάδου». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει το από 15-9-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου 

«Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου 

Μανταμάδου» προϋπολογισμού 132.522,84 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το 

οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 

‘ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΗΛΙΑΣ’, με ποσοστό έκπτωσης 40%. 

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

στην εργοληπτική επιχείρηση ‘ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΗΛΙΑΣ’, που 

προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 40%. 

4 Προ 2 745 Έγκριση Πρακτικού άγονου διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμού 

ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 6/8/2015 Πρακτικό του διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις 

ανάγκες του Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και 

κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό, δεδομένου ότι ο μοναδικός 

διαγωνιζόμενος ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε 

οικονομική προσφορά με τιμές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές 

μονάδος της διακήρυξης. 

5 Προ 3 746 Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ψυχρού 

ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των λοιπών Δ.Ε. του 

Δήμου Λέσβου για το έτος 2015». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει το από 11-9-2015 Πρακτικό ΙΙΙ αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών και γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις 

ανάγκες των λοιπών Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου για το έτος 2015» 

προϋπ/σμού 24.994,52 € με ΦΠΑ. 

2.- Αναθέτει την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες 

των λοιπών Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου για το έτος 2015» και κατακυρώνει 

αυτήν ισομερώς στις δύο εταιρείες που κατέθεσαν ισότιμες προσφορές, 

ως εξής : 

1. «BITUMIX Α.Ε.» σε ποσοστό 50% επί της προβλεπόμενης ποσότητας 

σύμφωνα με την αριθμ. 39655/2015 Διακήρυξη Δημοπρασίας, ήτοι 

1857,50 τεμάχια των 25 kg με προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο τα 5,35 € 

και συνολικά 9.937,62 € χωρίς ΦΠΑ. 

2. «ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.» σε ποσοστό 50% επί της 

προβλεπόμενης ποσότητας σύμφωνα με την αριθμ. 39655/2015 
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Διακήρυξη Δημοπρασίας, ήτοι 1857,50 τεμάχια των 25 kg με 

προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο τα 5,35 € και συνολικά 9.937,62 € 

χωρίς ΦΠΑ. 

6 Προ 4 747 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 20.6633 για «Προμήθεια χημικού υλικού». 

Σχετ. η αριθμ. 800/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 20.6634.0000 για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού». 

Σχετ. η αριθμ. 802/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 20.6634.0001 για «Προμήθεια ειδικών υλικών 

καθαριότητας για τον καθαρισμό μνημείων». 

Σχετ. η αριθμ. 803/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

βάρος του Κ.Α. 20.6635.0000 για «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας». 

Σχετ. η αριθμ. 804/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

βάρος του Κ.Α. 20.6635.0001 για «Προμήθεια υγρού απόσμησης 

κάδων». 

Σχετ. η αριθμ. 805/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 20.6635.0002 για «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων». 

Σχετ. η αριθμ. 806/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 16.447,32 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.6063.0003 για «Προμήθεια γάλακτος για το 

προσωπικό του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 807/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 49.948,86 € σε 

βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 για «Προμήθεια γάλακτος για το 

προσωπικό του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 808/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

9.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 για «Προμήθεια γάλακτος για το 

προσωπικό του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 860/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 
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10.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 20.7131.0006 για «Προμήθεια σετ μετρητών ροής 

πετρελαίου για τα αμαξοστάσια». 

Σχετ. η αριθμ. 861/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

11.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.375,50 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.7135.0015 για «Προμήθεια μουσικών οργάνων για 

την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΤΚ Κάτω Τρίτους». 

Σχετ. η αριθμ. 862/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..  

7 Προ 5 748 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

πληρωμή τελών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής για το ποσό των 75,00 ευρώ από τον Κ.Α. 35.6322 στο 

όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κ. Γρηγορίου Κυριάκη, με 

καταληκτική ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 30 Νοεμβρίου 

2015 και σχετική ΑΑΥΠΡΟ 859/2015, προκειμένου να πληρωθούν τα 

τέλη έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ενός νέου φορτηγού αυτοκινήτου του 

Δήμου εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI FUSO TRUC. 

8 Προ 6 749 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου 

εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων, φωτιστικών 

σωμάτων, ηλεκτρολογικών υλικών για την συντήρηση 

του δημοτικού φωτισμού. 

[Ομόφωνα]  

1.- Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην 

αριθμ. 147/2015 μελέτη της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια 

λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρολογικών υλικών για την 

συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ΔΕ Καλλονής – Πέτρας- 

Μήθυμνας – Ερεσού Αντίσσης- Μανταμάδου & Αγίας Παρασκευής». 

Β) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην    

αριθμ. 148/2015 μελέτη της προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια 

λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρολογικών υλικών για την 

συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ΔΕ Λ. Θερμής- Πλωμαρίου- 

Πολιχνίτου- Γέρας- Ευεργέτουλα- Αγιάσου». 

2.- Αποφασίζει την εκτέλεση των ανωτέρω  προμηθειών  με πρόχειρο 

διαγωνισμό με  τους  ανωτέρω τίτλους.  

3.- Καθορίζει τους όρους των πρόχειρων  διαγωνισμών όπως 

περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τεχνικές μελέτες  . 

9 1α,β,γ
ο
 750 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 310,80 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για Πληρωμή δικαστικών εξόδων βάσει 

της αρ. 141/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Μιχαήλ 

Πολυχνιάτη για το επίδομα των 176 €. 

Σχετ. η αριθμ. 845/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.112,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για Πληρωμή αποζημίωσης βάσει της αρ. 
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176/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στον 

Αλέξανδρο Χατζέλλη για το επίδομα των 176 €. 

Σχετ. η αριθμ. 846/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 22.500,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 25.7412.0032 για τη μελέτη «Ολοκλήρωση έργων 

αποχέτευσης Πέτρας» (βάσει της 582/15 ΑΔΣ) ΣΑΤΑ. 

Σχετ. η αριθμ. 851/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.642,50 € σε 

βάρος του Κ.Α. 70.6262.0014 για την «Ανακαίνιση γηπέδου Ανεμότιας 

Αρμοδιότητας Αντ/χιας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 852/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.688,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 70.6262.0016 για την «Ανακαίνιση γηπέδου Ν. 

Κυδωνιών Αρμοδιότητας Αντ/χιας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

(ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 853/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.176,20 € σε 

βάρος του Κ.Α. 70.6262.0004 για την «Ανακαίνιση γηπέδου Ερεσού 

Αρμοδιότητας Αντ/χιας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 854/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.425,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 70.6262.0010 για την «Ανακαίνιση γηπέδου Κάτω 

Τρίτους Αρμοδιότητας Αντ/χιας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

(ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 855/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

8.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.181,40 € σε 

βάρος του Κ.Α. 70.6262.0007 για την «Ανακαίνιση γηπέδου Περάματος 

Αρμοδιότητας Αντ/χιας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 856/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

9.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.425,60 € σε 

βάρος του Κ.Α. 70.6262.0013 για την «Ανακαίνιση γηπέδου Φίλιας 

Αρμοδιότητας Αντ/χιας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (ΣΑΤΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 857/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

10.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 42.070,80 € σε 

βάρος του Κ.Α. 25.7341.0012 για τις εργασίες «Εγκατάσταση 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Γέρας – Σύνδεση με 

ΔΕΔΔΗΕ» (ΕΠΠΕΡΑΑ). 

Σχετ. η αριθμ. 864/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 
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10 2
ο
  751 Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του 

Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα]  

Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 640,32 € 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 287,86 € σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6224.0001 με τίτλο «Διάφορες ταχυμεταφορές», για την 

πληρωμή ταχυμεταφοράς εγγράφων κλπ από και προς τις υπηρεσίες του 

Δήμου.  

Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 247,61 € σε βάρος 

του Κ.Α. 10.6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων».  

Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 55,68 € σε βάρος 

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

πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων προκηρύξεων, ανακοινώσεων κλπ.  

του Δήμου Λέσβου. 

11 3α
ο
 752 64η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 64η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57342/14-9-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

12 3β
ο
 753 65η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 65η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57344/14-9-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

13 3γ
ο
 754 66η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 66η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57769/17-9-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

14 3δ
ο
 755 Αλλαγή τίτλου Κ.Α. του Προϋπολογισμού Δήμου 

Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την αλλαγή 

τίτλου του Κ.Α. 70.7424.0002 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015 από το λανθασμένο «Αποζημίωση 

καταβληθείσα για λογ/σμο  Βουλά Ραφαήλ για ρυμοτόμηση της 

ιδιοκτησίας λόγω διάνοιξης δρόμου σύμφωνα με εγκ/νο σχέδιο Παναγ. 

και πράξη εφαρμ.» στο σωστό «Καταβολή αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενου οικοπέδου από το Σχέδιο Πόλεως Πλωμαρίου». 

15 4
ο
  756 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για τη 

διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών και τη λήψη 

πιστοποιητικών μεταγραφής. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής για το ποσό των 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. 

00.6331.0002 στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κ. Γεωργίου 

Γαλέτσα, με καταληκτική ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 30 
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Νοεμβρίου 2015 και σχετική ΑΑΥΠΡΟ 850/2015, προκειμένου να 

πληρωθούν οι διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών και η λήψη 

πιστοποιητικών μεταγραφής από το Γραφείο Καταγραφής – 

Διερεύνησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου. 

16 5α
ο
 757 Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου για αγορά 

φακέλων αλληλογραφίας. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού 

υπαλλήλου Λιάκου Κωνσταντίνου για αγορά απλών και συστημένων 

φακέλων αλληλογραφίας αξίας 2.700,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

645/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και τα 

υπ’ αριθμ. 09150301600001381-2/17-9-2015 Δελτία Πώλησης 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. 

17 5β
ο
 758 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 1.0683,84 €, 

σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 298/2015 και 494/2015 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

18 6
ο
   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού προμήθειας ενός απορριμματοφόρου 

αυτοκινήτου. 

Αποσύρεται. 

19 7
ο
  759 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευή 

Αθανασιάδειου Καφενείου στην Δ.Κ. Πλωμαρίου». 

[Ομόφωνα]  

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

Αθανασιάδειου Καφενείου στην Δ.Κ. Πλωμαρίου» προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης εργασιών 64.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και 

θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτική επιχείρηση 

εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά μετά από «πρόχειρο 

διαγωνισμό». 

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

σχεδίου της διακήρυξης. 

20 8
ο
  760 Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών 

οχημάτων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας 

Καλλονής». 

[Ομόφωνα]  

Α.- Εγκρίνει το από 10-9-2015 Πρακτικό ΙΙΙ αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών και γνωμοδότησης του πρόχειρου 

διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 

οχημάτων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής» 

προϋπ/σμού 51.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. 

Β.- Αναθέτει την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και 

μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής» και κατακυρώνει αυτήν 

ανά Ομάδα ειδών στις εταιρείες που κατέθεσαν τις χαμηλότερες 
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προσφορές, ως εξής : 

1. Για την Ομάδα 1 στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ (η προσφορά είναι 

μοναδική αλλά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφερόμενη τιμή 

ανά είδος είναι χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης και η προσφορά που κατέθεσε είναι αποδεκτή) με ποσοστό 

έκπτωσης 2%. 

2. Για την Ομάδα 2 στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΑΚΗ ΟΕ με ποσοστό 

έκπτωσης 12%. 

3. Για την Ομάδα 3 στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΑΚΗ ΟΕ με ποσοστό 

έκπτωσης 13%. 

4. Για την Ομάδα 4 στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΑΚΗ ΟΕ (η προσφορά 

είναι μοναδική αλλά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφερόμενη 

τιμή ανά είδος είναι χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης και η προσφορά που κατέθεσε είναι αποδεκτή) με ποσοστό 

έκπτωσης 7%. 

4. Για την Ομάδα 5 στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΑΚΗ ΟΕ με ποσοστό 

έκπτωσης 14%. 

21 9
ο
  761 Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας εργαζομένων του Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

Α.- Εγκρίνει το από 3-9-2015 Πρακτικό ΙΙΙ αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών και γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το 

προσωπικό του Δήμου Λέσβου» ύψους 64.000,00 € με ΦΠΑ. 

Β.- Αναθέτει την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το 

προσωπικό του Δήμου Λέσβου» και κατακυρώνει αυτήν στους 

παρακάτω διαγωνιζομένους: 

1. BRINX ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για τα είδη 1 - 5, 7, 

10, 12-16, 18, 20-26, 30 και 

2. PROSTASIA ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για τα είδη 6, 8, 9, 19, 28 

22 10
ο
  762 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου Αγίου 

Φωκά Δ.Ε. Πολιχνίτου». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει το φάκελο του έργου και την προεκτίμηση αμοιβής της 

μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ». 

Β) Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης ως εξής : 

α) Στην κα ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Αγρονόμο και Τοπογράφο 

Μηχανικό Α.Π.Θ. κάτοχο Α΄ Τάξης Πτυχίου για μελέτες κατηγορίας 16 

«Μελέτες Τοπογραφίας» και εγγεγραμμένη στα μητρώα μελετητών του 

ΥΠΥΜΕΔΙ, τη σύνταξη της Τοπογραφικής Μελέτης αντί συνολικής 

αμοιβής 9.513,48 € πλέον ΦΠΑ. 
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β) Στον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΙΑΡΑ, Πολιτικό 

Μηχανικό κάτοχο Α΄ Τάξης Πτυχίου για μελέτες κατηγορίας 11 

«Μελέτες Λιμενικών Έργων» και εγγεγραμμένο στα μητρώα μελετητών 

του ΥΠΥΜΕΔΙ, τη σύνταξη της Λιμενικής και Ακτομηχανικής Μελέτης 

αντί συνολικής αμοιβής 8.950,00 € πλέον ΦΠΑ. 

γ) Στην κα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Περιβαλλοντολόγο κάτοχο Α΄ 

Τάξης Πτυχίου για μελέτες κατηγορίας 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» 

και εγγεγραμμένη στα μητρώα μελετητών του ΥΠΥΜΕΔΙ, την 

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αντί συνολικής αμοιβής 3.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ. 

23 11
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 23 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ 

       Δήμαρχος Λέσβου 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1.- Γαληνός Σπύρος, Πρόεδρος 

2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 

4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

6.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος  

7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 


