
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 41/29.9.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 770 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 16.400,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 45.6262.0001 για τη «Συντήρηση και επισκευή 

νεκροταφείων – κοιμητηρίων». 

Σχετ. : Η αριθμ. 866/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ. και το αρ. πρωτ. 55991/10-

9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

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

βάρος του Κ.Α. 10.7133.0002 για την «Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, 

τραπεζιών, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιστικών, κουρτινών, 

μικροεπίπλων κλπ». 

Σχετ. : Η αριθμ. 868/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 Προ 2 771 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δικαιώματος υλοτομίας. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 28.9.2015 πρακτικό φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος 

υλοτομίας των δασικών ειδών (τραχεία πεύκη) που βρίσκονται στη 

ζώνη κατάληψης των προς διάνοιξη δασικών δρόμων για τις ανάγκες 

του έργου : «Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού» και 

κατακυρώνει αυτή στην πρώτη πλειοδότρια κα Λούπου Γεωργία του 

Δημητρίου με προσφορά 3,79 € /m3. 

3 Προ 3 772 Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την 

μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Καλλονής. 

[Ομόφωνα] Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για την μίσθωση ενός 

ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και προστασίας υλικών 

και μηχανημάτων-οχημάτων αυτεπιστασίας της Δημοτικής Ενότητας 

Καλλονής, ο οποίος προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ. 40665/14-09-

2015 περίληψη διακήρυξης, καθώς δεν προσήλθε κανένας 

ενδιαφερόμενος στη δημοπρασία. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για ακίνητα που μισθώνουν οι 
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Δήμοι, αν η δημοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί 

να γίνει μίσθωση απευθείας με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. (άρθρο 1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 

194 ΔΚΚ). 

4 Προ 4 773 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης 

και κατακύρωση του έργου «Άμεση αποκατάσταση των 

αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής της Μονάδος 

Επεξεργασίας Καλλονής του Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει το από 22-9-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου 

«Άμεση αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής της 

Μονάδος Επεξεργασίας Καλλονής του Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 

69.600,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία ‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ’, με 

ποσοστό έκπτωσης 30%. 

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

στην εργοληπτική εταιρεία ‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ’, που προσέφερε το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 30%. 

5 Προ 5 774 Έκδοση ΧΕΠ στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου για 

πληρωμή ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση ΧΕΠ ποσού 5.000,00 € στο όνομα 

δημοτικού υπαλλήλου για πληρωμή ανταλλακτικών οχημάτων του 

Δήμου 

6 1
ο
  775 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 

2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» για την πληρωμή της 

μετακίνησης Δημοτικών Υπαλλήλων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς 

λόγους. 

Σχετ. η αριθμ. 865/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7 2
ο
  776 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης του Δήμου Λέσβου 

για αμοιβές δικηγόρων. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 1.069,28 

€ σε βάρος του ΚΑ 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» για την πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του 

Δήμου. 

8 3α
ο
 777 67η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 67η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58866/21-9-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

9 3β
ο
 778 68η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 68η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59453/24-9-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000025956_N0000000191_S0000002227
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004369
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004369
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10 4
ο
  779 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια 

Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν 

από τους παρακάτω υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών 

Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα 

χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού : Άγρας, Αρίσβης, Σταυρού, Αγίας Παρασκευής, 

Νάπης. 

11 5
ο
  780 Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου για αγορά 

γραμματοσήμων. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της δημοτικής 

υπαλλήλου Μελαχροινής Δεμερτζή για αγορά γραμματοσήμων αξίας 

700,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 646/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και το υπ’ αριθμ. 

09150301600001383-2/17-9-2015 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. 

12 6
ο
  781 Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-οικοπέδου στην 

συμβολή Παλαιών Πατρών Γερμανού και Αιγαίου στην 

περιοχή Κουμιδιάς στη Μυτιλήνη για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. 

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

φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-

οικοπέδου εμβαδού 155,58 τ.μ. στη συμβολή Παλαιών Πατρών 

Γερμανού και Αιγαίου στην περιοχή Κουμιδιάς στη Μυτιλήνη για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58734/23-9-

2015 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου. 

13 7
ο
  782 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 

«Οριστική μελέτη Βελτίωσης Λιμενίσκου Νυφίδας Δ.Ε. 

Πολιχνίτου». 

[Ομόφωνα]  

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

μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΝΥΦΙΔΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ». 

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

α) Στην κα ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό 

Ε.Μ.Π. 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. 

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 9.030,00 € 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 
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Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αντί συνολικής αμοιβής 5.600,00 € πλέον 

ΦΠΑ. 

14 8
ο
  783 Εξέταση αιτήματος Ευθυμίου Δελημιχαήλ και λοιπών 

για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου. 

[Ομόφωνα]  

Α) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος των Ευθυμίου Δελημιχαήλ και λοιπών (συνολικά 7 

αιτούντων) για εξώδικο συμβιβασμό επί των επιδικασθέντων 

κεφαλαίων στην με αριθμό 9/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Μυτιλήνης (διαδικασία εργατικών διαφορών), κατά της οποίας ο Δήμος 

έχει ασκήσει έφεση, δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου. 

Β) Αναλυτικά εισηγείται να καταβληθούν από το Δήμο Λέσβου τα 

παρακάτω ποσά : 

α) στον Ευθύμιο Δελημιχαήλ του Αριστείδη το ποσό των 13.700 ευρώ, 

β) στον Περικλή Τουλουμτζή του Μιχαήλ το ποσό των 10.800 ευρώ, 

γ) στον Γεώργιο Βαξεβανέλλη του Ελευθερίου το ποσό των 1.080 ευρώ, 

δ) στον Ευστράτιο Ανδρέου του Παναγιώτη το ποσό των 1.760 ευρώ, 

ε) στον Παρασκευά Αναγνωστιάδη του Παναγιώτη το ποσό των 3.828 

ευρώ, 

στ) στον Παναγιώτη Σταυρινό του Ελευθερίου το ποσό των 3.200 ευρώ 

και 

ζ) στον Ευάγγελο Μπεκιάρη του Ευστρατίου το ποσό των 1.639,60 ευρώ  

 

οι οποίοι παραιτούνται από των αναλογούντων τόκων και από την 

δικαστική δαπάνη που επιδίκασε το ανωτέρω δικαστήριο. 

Γ) Σε περίπτωση που η ανωτέρω εισήγηση γίνει αποδεκτή από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή δίνει εντολή και ειδική 

πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο κα Στυλιανή Καραχάλια να καταθέσει 

παραίτηση του Δήμου από την άσκηση των ενδίκων μέσων κατά της με 

αριθμό 9/2015 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Λέσβου για την κατάρτιση, υπογραφή και 

επικύρωση του πρακτικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τους ως άνω 

όρους. 

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 30 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.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος  

5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

6.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος  

7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 

8.- Κουμαράς Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος αντί του τακτικού μέλους κ. Ε. Καραγεωργίου 
 
Σημείωση 1

η
 : Ο κ. Α. Κουμαράς προσήλθε μετά τη συζήτηση του 7

ου
 θέματος ημερησίας διάταξης. 

Σημείωση 2
η
 : Ο κ. Κ. Κατσαρός αποχώρησε μετά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης. 


