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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 48/9.11.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 955 Έγκριση δαπανών και διάθεση 

πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.254,34 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 6/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλονής στον 

Καποδίστρια Ιγνάτιο για εργασίες σιδεροκατασκευής». 

Σχετ. η αριθμ. 967/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 

με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» για την πληρωμή σχετικών δαπανών. 

Σχετ. η αριθμ. 958/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2 Προ 2 956 Έγκριση του πρακτικού 

διαγωνισμού δημοπράτησης και 

κατακύρωση του έργου 

«Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων στο γήπεδο 

ποδοσφαίρου Λουτρών Λέσβου». 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει το από 3-11-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Λουτρών Λέσβου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

εργασιών 252.441,62 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η 

εργοληπτική εταιρεία ‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ’, με ποσοστό έκπτωσης 40,00%. 

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

εταιρεία ‘ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ’, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 

40,00%. 

3 Προ 3 957 Κατάρτιση όρων διενέργειας 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

ελαιοκτημάτων της Τοπικής 

Κοινότητας Κάτω Τρίτους. 

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

δημοπρασία εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων (ελαιοκτημάτων) της Τοπικής Κοινότητας Κάτω 

Τρίτους Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 68821/6-11-2015 εισήγηση του Τμήματος 

Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου, με διάρκεια εκμίσθωσης 9 έτη και με κατώτατο όριο 

πρώτης προσφοράς για τα ακίνητα ως ακολούθως: 

1. Ποταμός (έκταση 2.566,10 τ.μ. με 42 ελαιόδεντρα) το ποσό των ενενήντα ευρώ 

(90,00€)/μισθωτικό έτος. 

2. Ποταμός (έκταση 10.500 τ.μ. με 168 ελαιόδεντρα) το ποσό των τριακοσίων εξήντα 

ευρώ (360,00€)/μισθωτικό έτος 
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3. Παναγία Γαλούσα ή Προσαψάδος (έκταση 3.000 τ.μ. με 135 ελαιόδεντρα)το ποσό των 

εκατό ευρώ (100,00€)/μισθωτικό έτος 

4. Πετρώνας (έκταση 25.000 τ.μ. με 650 ελαιόδεντρα) το ποσό των τριακοσίων ευρώ 

(300,00€)/μισθωτικό έτος. 

5. Μποτισμένο (έκταση 10.000 τ.μ. με 300 ελαιόδεντρα) το ποσό των εκατόν πενήντα 

ευρώ (150,00€)/μισθωτικό έτος. 

6. Λαγκάδι (έκταση 1.000 τ.μ. με 12 ελαιόδεντρα) το ποσό των δέκα ευρώ 

(10,00€)/μισθωτικό έτος. 
4 Προ 4 958 Αποδοχή δωρεάς στον Δήμο 

Λέσβου οργάνων παιδικών 

χαρών από την Περιφερειακή 

Εταιρεία Ανάπτυξης Βορείου 

Αιγαίου (Π.Ε.Α. Β. Αιγαίου 

Α.Ε.). 

[Ομόφωνα] Αποδέχεται τη δωρεά στο Δήμο Λέσβου από την Περιφερειακή Εταιρεία 

Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (Π.Ε.Α. Β. Αιγαίου Α.Ε.) δύο σετ οργάνων παιδικών χαρών που 

θα περιλαμβάνουν :Κούνια Νηπίων 2 θέσεων, Κούνια Παίδων 2 θέσεων, Τραμπάλα, Παιδικό 

Μύλο, Τσουλήθρα Παίδων και Παιχνίδι με ελατήριο. 

Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

ποιότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 1-6 και θα παραδοθούν 

σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Λέσβου. 

5 Προ 5 959 83
η
 Τροποποίηση 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 83
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69227/9-11-2015 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

6 Προ 6 960 Έγκριση των όρων πρόχειρου 

διαγωνισμού με τίτλο 

«Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας για το προσωπικό 

του Δήμου Λέσβου». 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθ. 157/2015  τεχνική 

μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, με τίτλο «Προμήθεια 

μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου»  

2.- Αποφασίζει την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με τον 

ανωτέρω τίτλο. 

3.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού, όπως περιλαμβάνονται στην ανωτέρω 

αναφερόμενη  μελέτη. 

7 Προ 7
ο
 961 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου 

«Κατασκευή τοιχείου 

αντιστήριξης στη θέση ‘Γεράνια’ 

ΤΚ Αγίας Μαρίνας». 

Αποσύρεται. 

8 Προ 8
ο
 962 Έγκριση έκδοσης εντάλματος 

προπληρωμής και διάθεση 

πίστωσης για επέκταση δικτύου 

δημοτικού φωτισμού. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τη διάθεση της παρακάτω 

πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 : 



 3 

 

Κ.Α. 

Προϋπολ/σμού 

Ποσό 

σε 

EURO 

 Τίτλος Υπόλογος και 

Ημ.Λήξης Απόδοσης 

Υπολόγου 

20.6211.0002 333,36 957 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ, 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

(ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ  

ΠΑΡΟΧΗΣ Νο.3 ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

«ΒΑΛΕΤΑ» ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ)  

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

 

ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΟΥ: 

30/11/2015 

9 Προ 9
ο
 963   

10 1α,β,γ,δ
ο
 964 Έγκριση δαπανών και διάθεση 

πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 

2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6073 

με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» για 

την πληρωμή σχετικών δαπανών.  

Σχετ. η αριθμ. 951/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 

με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την πληρωμή σχετικών δαπανών.  

Σχετ. η αριθμ. 952/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 

με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την πληρωμή σχετικών δαπανών.  

Σχετ. η αριθμ. 953/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6224.0001 με τίτλο «Διάφορες ταχυμεταφορές» για την πληρωμή σχετικών δαπανών.  

Σχετ. η αριθμ. 954/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6421.0000 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για την 

πληρωμή σχετικών δαπανών.  

Σχετ. η αριθμ. 955/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6421.0001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου» για την πληρωμή 
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σχετικών δαπανών. 

Σχετ. η αριθμ. 956/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.496,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.0003 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού μαρμάρων σε κεντρικά σημεία της πόλης της 

Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 932/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ. και το αρ. πρωτ. 66068/23-10-2015 αίτημα της 

Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

8.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων 

χώρων και παραγωγικής διαδικασίας». 

Σχετ. η αριθμ. 938/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

9.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 56.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6211 

με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων 

και παραγωγικής διαδικασίας». 

Σχετ. η αριθμ. 939/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

10.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.089,29 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.7341.0001 για το έργο «Δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης περιοχής ‘Μπουτζαλιά’. 

Υπολειπόμενα δίκτυα υψηλής και μεσαίας ζώνης Αγιάσου – 8
ος

 λογ/σμος (ΣΑΤΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 935/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

11.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.293,60 € σε βάρος του Κ.Α. 

25.7341.0008 για το έργο «Μονάδα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Πέτρας – 

16
ος

 λογ/σμος (ΕΠΠΕΡΑΑ)». 

Σχετ. η αριθμ. 937/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

11 2
ο
 965 80

η
 Τροποποίηση 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 80
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 68614/3-11-2015 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου 

12 3α,γ
ο
 966 Έγκριση δαπανών που 

πληρώθηκαν από την 1
η
 Πάγια 

Προκαταβολή του Δήμου 

Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την 1
η
 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 : Τρύγωνα, 

Μυτιλήνης, Δαφίων, Λισβορίου , Πολιχνίτου, Πέτρας. 

13 3β,δ
ο
 967 Έγκριση δαπανών που 

πληρώθηκαν από την 2
η
 Πάγια 

Προκαταβολή του Δήμου 

Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την 2
η
 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 : Ταξιαρχών, 

Ασωμάτου,  Παπάδου, Παναγιούδας, Παμφίλων, Βρίσας  , Λαφιώνας. 
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14 4
ο
 968  Έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, καθορισμός των 

όρων των πρόχειρων 

διαγωνισμών και διάθεση 

πιστώσεων για α) «Προμήθεια 

παραδοσιακών ιστών φωτισμού 

για τον ηλεκτροφωτισμό της 

παραλιακής οδού στη Σκάλα 

Καλλονής» και β) «Προμήθεια 

αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών 

τύπου προβολέα για τον 

ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη 

Σκάλα Ερεσού». 

[Ομόφωνα] 

1.- α) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 24.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.7135.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την «Προμήθεια 

παραδοσιακών ιστών φωτισμού για τον ηλεκτροφωτισμό παραλιακής οδού στη Σκάλα 

Καλλονής». 

Σχετ. η αριθμ. 933/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

β) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 35.264,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.7135.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την «Προμήθεια 

αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών τύπου προβολέα για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη 

Σκάλα Ερεσού». 

Σχετ. η αριθμ. 934/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις αριθ. 103/2015  και 117/2015 

συνημμένες τεχνικές μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

3.- Αποφασίζει την εκτέλεση των προμηθειών με πρόχειρους διαγωνισμούς με τους ανωτέρω 

τίτλους. 

4.- Καθορίζει τους όρους των πρόχειρων διαγωνισμών, όπως περιλαμβάνονται στις ανωτέρω 

αναφερόμενες  μελέτες. 

15 5
ο
  969 Έγκριση σχεδίου 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2016. 

[Ομόφωνα] 

Εγκρίνει το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016, ο οποίος 

ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει : 

ΕΣΟΔΑ   : 68.272.013,49 € 

ΕΞΟΔΑ    : 68.139.147,95 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   : 132.865,54 € 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την κατά νόμο έγκρισή του. 

16 6
ο
 970 Έγκριση χορήγησης άδειας και 

εξόδων μετακίνησης σε δημοτικό 

υπάλληλο για συμμετοχή σε 

επιμορφωτικό σεμινάριο. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στην υπάλληλο της Δ/νσης Δόμησης 

Αικατερίνης Τσερδάνη, με αποδοχές (ημερήσια αποζημίωση) για επιμορφωτικούς λόγους, 

προκειμένου να συμμετάσχει για το διάστημα από 16/11/2015 έως και 20/11/2015 (με 

ημερομηνία μετάβασης στις 15/11/2015) 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 «Οργάνωση, Διαδικασίες και Αρμοδιότητες 

για την αντιμετώπιση των Αυθαίρετων Κατασκευών». 

Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της παραπάνω υπαλλήλου . 

Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές ενέργειες. 

17 7
ο
   Ορισμός : 

 α) δικηγόρων –

γνωμοδοτήσεις ,για 

[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 
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υποθέσεις του Δήμου 

Λέσβου. 

 β) δικαστικών επιμελητών 

και συμβολαιογράφων. 

υποθέσεων. 

 

Μυτιλήνη 10 Νοεμβρίου 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.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 


