
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 53/8.12.2015 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 1110 Ανάκληση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. [Ομόφωνα] Εγκρίνει την ανάκληση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
1005/24-11-2015 ποσού 24.600,00 € για «Δαπάνες διεκδίκησης Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021» με Κ.Α. 15.6474.0005, η οποία
είχε εγκριθεί με την 1013/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2 Προ 2 1111 Διόρθωση  τίτλου  Κ.Α.  του  Προϋπολογισμού  Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη διόρθωση τίτλου
του Κ.Α. 15.6474.0005 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015 
από «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 
σε  «ΔΑΠΑΝΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

3 Προ 3βο 1112 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 1η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  1η  πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τον υπόλογο Πρόεδρο της Δ.Κ. Σκοπέλου του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να
εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων
του Προϋπολογισμού.

4 Προ 3αο 1113 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 2η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  2η  πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τον υπόλογο Πρόεδρο της Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Λέσβου, προκειμένου
να  εκδοθούν  αντίστοιχα  χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των  οικείων
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

5 Προ 4ο 1114 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  10.6422  για  «Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων».
Σχετ. η αριθμ. 1054/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

6 Προ 5ο 1115 Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό  υπάλληλο  για
πληρωμή  στη  ΔΕΔΔΗΕ  επεκτάσεων  δημοτικού

[Ομόφωνα] Εγκρίνει  την απόδοση λογαριασμού της  δημοτικής υπαλλήλου
Δέσποινας  Μακρή  για  πληρωμή στη  ΔΕΔΔΗΕ μίας  επέκτασης  δημοτικού
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φωτισμού. φωτισμού και σύνδεσης με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ συνολικού ποσού 333,36 €,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 962/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

7 Προ 6αο 1116 Εξέταση αιτήματος ανώνυμης εταιρείας ‘ΗΧΩ Α.Ε.’ για
εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου (αγωγή
με αριθμό κατάθεσης 179/2014).

[Ομόφωνα]
Α)  Κάνει  δεκτό  το  αίτημα  της  ανώνυμης  εταιρείας  ‘ΗΧΩ  Α.Ε.’  για
εξωδικαστικό  συμβιβασμό  επί  απαιτήσεών  της  ύψους  9.576,13  €,  για  τις
οποίες  έχει  ασκήσει  κατά  του  Δήμου  την  από  7/11/2014  και  υπ’  αριθμ.
κατάθεσης  179/2014  αγωγή  της  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης
(τακτική διαδικασία), δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου.
Β) Εγκρίνει να καταβληθεί στην ως άνω εταιρεία από το Δήμο Λέσβου μόνο
το κεφάλαιο, ήτοι το ποσό των 9.576,13 € ως οφειλόμενο ποσό που διεκδικεί
με την από 7/11/2014 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης 179/2014 αγωγή της ενώπιον
του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης  (τακτική  διαδικασία),  άνευ  τόκων  και
δικαστικών εξόδων.
Γ) Δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο κ. Προκόπιο Τζιμή για
την κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου
με την ανώνυμη εταιρεία ‘ΗΧΩ Α.Ε.’, σύμφωνα με τους ως άνω όρους.

8 Προ 6βο 1117 Εξέταση αιτήματος ανώνυμης εταιρείας ‘ΗΧΩ Α.Ε.’ για
εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου (αγωγή
με αριθμό κατάθεσης 165/2014).

[Ομόφωνα]
Α)  Κάνει  δεκτό  το  αίτημα  της  ανώνυμης  εταιρείας  ‘ΗΧΩ  Α.Ε.’  για
εξωδικαστικό  συμβιβασμό  επί  απαιτήσεών της  ύψους  11.082,50  €,  για  τις
οποίες  έχει  ασκήσει  κατά  του  Δήμου  την  από  10/11/2014  και  υπ’  αριθμ.
κατάθεσης  165/2014  αγωγή  της  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης
(τακτική διαδικασία), δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου.
Β) Εγκρίνει να καταβληθεί στην ως άνω εταιρεία από το Δήμο Λέσβου μόνο
το κεφάλαιο, ήτοι το ποσό των 11.082,50 € ως οφειλόμενο ποσό που διεκδικεί
με την από 10/11/2014 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης 165/2014 αγωγή της ενώπιον
του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης  (τακτική  διαδικασία),  άνευ  τόκων  και
δικαστικών εξόδων.
Γ) Δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο κ. Προκόπιο Τζιμή για
την κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου
με την ανώνυμη εταιρεία ‘ΗΧΩ Α.Ε.’, σύμφωνα με τους ως άνω όρους.

9 Προ 7ο 1118 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου  βοηθήματος  της  έφεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.
2/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου και του
Γεωργίου Χαλδέζου.

[Ομόφωνα]  Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 75957/8-12-2015 γνωμοδότηση
της δικηγόρου Ελένης Βαγιάνη για μη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της
αναιρέσεως  κατά  της  υπ’  αριθμ.  2/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου
Πλωμαρίου (Διαδικασία Μικροδιαφορών) και εγκρίνει την καταβολή στον
Γεώργιο Χαλδέζο του επιδικαζόμενου ποσού που αναγράφεται στην εν λόγω
απόφαση.

10 1ο 1119 Σύνταξη έκθεσης, προέλεγχος και έγκριση Ισολογισμού
και  οικονομικών  αποτελεσμάτων  χρήσης  2012  του
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Α)  Καταρτίζει  την  έκθεση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ως  προς  τον
Ισολογισμό  και  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  χρήσης  2012  του  Δήμου

2



Λέσβου,  αντίγραφο  της  οποίας  επισυνάπτεται  στο  παρόν  απόσπασμα  και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Β) Προελέγχει και εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα
χρήσης  2012  του  Δήμου  Λέσβου  και  εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρό  της  για
υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου για την τελική έγκρισή τους.

11 2ο 1120 96η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  96η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 75279/4-12-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

12 3α,βο 1121 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 2η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  2η  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:
Συκούντας,  Ιππείου,  Μυχούς,  Κάτω Τρίτους,  Λάμπου Μύλων,  Κεραμειών,
Άντισσας, Αγίας Παρασκευής, Νάπης.

13 3γο 1122 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 3η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  3η  πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τον υπόλογο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σιγρίου του Δήμου Λέσβου,
προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα  χρηματικά εντάλματα  σε  βάρος  των
οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

14 5ο 1123 Απευθείας  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο
«Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  της  πόλης  της
Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου».

[Κατά πλειοψηφία] Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο
«Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  της  πόλης  της  Μυτιλήνης,  Δήμου
Λέσβου» στους παρακάτω μελετητές, εγγεγραμμένους στα μητρώα μελετητών
του ΥΠΟΜΕΔΙ, με τις αντίστοιχες αμοιβές ως εξής :
 Την  Χωροταξική  –  Ρυθμιστική  μελέτη  στον  κ.  Μανδυλά

Χριστόφορο,  κάτοχο  πτυχίου  κατηγορίας  1Β  (Χωροταξιακές  και
Ρυθμιστικές  μελέτες),  αντί  αμοιβής  14.400,00  €  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  και
συνολικής δαπάνης της αμοιβής (με Φ.Π.Α. 16%) 17.712,00 €.

 Την  Πολεοδομική  –  Ρυμοτομική  μελέτη  στην  κα  Αυγουστίδου
Μυρσίνη, κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 2Β (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές
μελέτες),  αντί  αμοιβής   14.400,00  €  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  και  συνολικής
δαπάνης της αμοιβής (με Φ.Π.Α. 16%) 17.712,00 €.

 Την Οικονομική μελέτη στον κ. Ιωάννογλου Κων/νο, κάτοχο πτυχίου
κατηγορίας  3Α  (Οικονομικές  μελέτες),  αντί  αμοιβής  4.300,00  €  (χωρίς
Φ.Π.Α.) και συνολικής δαπάνης της αμοιβής (με Φ.Π.Α. 16%) 5.289,00 €.

 Την  Συγκοινωνιακή  –  Κυκλοφοριακή  μελέτη  στον  κ.  Κάστη
Αντώνιο,  κάτοχο  πτυχίου  κατηγορίας  10Γ  (Μελέτες  Συγκοινωνιακών
Έργων και Κυκλοφοριακές), αντί αμοιβής 7.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και
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συνολικής δαπάνης της αμοιβής (με Φ.Π.Α. 16%) 8.610,00 €.
 Την  Τοπογραφική  μελέτη  στον  κ.  Γεωργαντά  Ιωάννη,  κάτοχο

πτυχίου κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες), αντί αμοιβής 7.000,00 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)   και συνολικής δαπάνης της αμοιβής (με Φ.Π.Α. 16%)
8.610,00 €.

 Την  Περιβαλλοντική  μελέτη  στον  κ.  Γεωργιάδη  Γεώργιο,  κάτοχο
πτυχίου κατηγορίας 27Β΄ (Περιβαλλοντικές μελέτες) σε σύμπραξη με τον
κ.  Μανδυλά  Χριστόφορο,  κάτοχο  πτυχίου  κατηγορίας  27Β΄
(Περιβαλλοντικές μελέτες),  αντί αμοιβής 7.900,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και
συνολικής δαπάνης της αμοιβής (με Φ.Π.Α. 16%)  9.717,00 €. Το ποσοστό
συμμετοχής  των  2  συμπραττόντων  μελετητών  στην  κατηγορία  27
Περιβαλλοντικές θα καθοριστεί επί της σύμβασης.

15 6ο 1124 Εξέταση  ένστασης  της  αναδόχου  εταιρείας  του  έργου
«Ασφαλτόστρωση  δρόμου  προς  Κρεμαστή  Δημοτικής
Ενότητας  Αγίας  Παρασκευής  Δήμου  Λέσβου»  για
ακύρωση ειδικής διαταγής.

[Ομόφωνα]  Απορρίπτει  την  από  10-11-2015  ένσταση  της  εταιρείας
ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου
προς Κρεμαστή Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου» για
ακύρωση  της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  66527/27-10-2015  Ειδικής  Διαταγής  της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 70050/3-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λέσβου και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σ’ αυτήν.

16 7ο 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 10 Δεκεμβρίου 2015 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
       Δήμαρχος Λέσβου

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπύρος, Πρόεδρος
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2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
7.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
8.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 
9.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
Σημείωση : Ο κ. Ε. Καραγεωργίου προσήλθε μετά τη συζήτηση του 2  ου   προ ημερησίας διάταξης θέματος.
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