
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 3/26.1.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 1αο 45 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6421.0000  για  την  πληρωμή  οδοιπορικών  εξόδων  και
αποζημίωσης μετακινούμενων αιρετών έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 74/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6421.0001  για  την  πληρωμή  οδοιπορικών  εξόδων  και
αποζημίωσης Δημάρχου έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 75/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6421.0002  για  την  πληρωμή  οδοιπορικών  εξόδων  και
αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 76/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α.  00.6423 για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης
τρίτων έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 77/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α.  10.6422 για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης
μετακινούμενων υπαλλήλων έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 78/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6073 για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
συνέδρια και σεμινάρια έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 73/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.6422.0000  για  την  πληρωμή  οδοιπορικών  εξόδων  και
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αποζημίωσης  μετακινούμενων  υπαλλήλων  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  έτους
2016.
Σχετ. η αριθμ. 136/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
8.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.6422.0001  για  την  πληρωμή  χιλιομετρικής  αποζημίωσης
μετακινούμενων  υπαλλήλων  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  που  χρησιμοποιούν
ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 139/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
9.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  20.6422.0000  για  την  πληρωμή  οδοιπορικών  εξόδων  και
αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 135/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
10.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  40.6422.0000  για  την  πληρωμή  οδοιπορικών  εξόδων  και
αποζημίωσης  μετακινούμενων  υπαλλήλων  της  Υπηρεσίας  Δόμησης  έτους
2016.
Σχετ. η αριθμ. 137/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
11.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  35.6422.0001  για  την  πληρωμή  οδοιπορικών  εξόδων  και
αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος έτους
2016.
Σχετ. η αριθμ. 138/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
12.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  35.6422.0002  για  την  πληρωμή  χιλιομετρικής  αποζημίωσης
μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 140/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
13.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  20.6422.0001  για  την  πληρωμή  χιλιομετρικής  αποζημίωσης
μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας έτους 2016.
Σχετ. η αριθμ. 141/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

2 1βο 46 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 160.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6222
για «Δαπάνες σταθερής τηλεφωνίας».
Σχετ. η αριθμ. 151/2016 ΑΑΥ.
2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6223
για «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας».
Σχετ. η αριθμ. 152/2016 ΑΑΥ.
3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 280.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6151
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για «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων».
Σχετ. η αριθμ. 153/2016 ΑΑΥ.
4.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  1.480.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
20.6277.0004 για «Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.)».
Σχετ. η αριθμ. 154/2016 ΑΑΥ.
5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 280.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6211
για  «Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
Σχετ. η αριθμ. 155/2016 ΑΑΥ.
6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 550.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6211
για  «Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
Σχετ. η αριθμ. 156/2016 ΑΑΥ.
7.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  2.471.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
20.6211.0001  για  «Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
Σχετ. η αριθμ. 157/2016 ΑΑΥ.
8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 800.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6211
για  «Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
Σχετ. η αριθμ. 158/2016 ΑΑΥ.
9.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  10.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6511.0001 για «Τόκοι δανείων Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου Λήμνου (€
1.522.276,40)».
Σχετ. η αριθμ. 159/2016 ΑΑΥ.
10.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  20.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6511.0002  για  «Τόκοι  για  δάνειο  της  ALPHA  BANK  (πρώην
ΕΜΠΟΡΙΚΗ) € 1.750.000,00)».
Σχετ. η αριθμ. 160/2016 ΑΑΥ.
11.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  20.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6511.0003 για «Τόκοι δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 700.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 161/2016 ΑΑΥ.
12.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  15.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6511.0004  για  «Τόκοι  για  δάνειο  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  (Δήμος
Μήθυμνας) € 500.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 162/2016 ΑΑΥ.
13.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  8.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6511.0005 για «Τόκοι για δάνειο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 300.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 163/2016 ΑΑΥ.
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14.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  5.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6511.0006 για «Τόκοι για δάνειο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 210.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 164/2016 ΑΑΥ.
15.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  20.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6511.0007 για «Τόκοι για δάνειο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 650.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 165/2016 ΑΑΥ.
16.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  60.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6516.0001  για  «Χρεωλύσια  δανείου  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  Λέσβου
Λήμνου (€ 1.522.276,40)».
Σχετ. η αριθμ. 166/2016 ΑΑΥ.
17.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  42.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6516.0002 για «Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 650.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 167/2016 ΑΑΥ.
18.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  400.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6516.0007  για  «Χρεωλύσια  δανείου  ALPHA  BANK  (πρώην
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ) € 1.750.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 168/2016 ΑΑΥ.
19.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  45.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6516.0003 για «Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 700.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 169/2016 ΑΑΥ.
20.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  35.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6516.0004  για  «Χρεωλύσια  δανείου  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  (Δήμος
Μήθυμνας) € 500.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 170/2016 ΑΑΥ.
21.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  20.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6516.0005 για «Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 300.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 171/2016 ΑΑΥ.
22.-  Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00  € σε βάρος του Κ.Α.  για
00.6516.0006 «Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 210.000,00».
Σχετ. η αριθμ. 172/2016 ΑΑΥ.
23.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6525
για «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών».
Σχετ. η αριθμ. 173/2016 ΑΑΥ.
24.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6521
για «Τόκοι δανείων εσωτερικού».
Σχετ. η αριθμ. 174/2016 ΑΑΥ.
25.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  260.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6526 για «Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού».
Σχετ. η αριθμ. 175/2016 ΑΑΥ.
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26.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  496.053,57  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ».
Σχετ. η αριθμ. 176/2016 ΑΑΥ.
27.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  248.026,79  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6056.0002 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ».
Σχετ. η αριθμ. 177/2016 ΑΑΥ.
28.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  12.500,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6721.0001  «Εισφορά  υπέρ  Συνδέσμου  Ιαματικών  Πηγών  Δήμων  και
Κοινοτήτων Ελλάδας».
Σχετ. η αριθμ. 178/2016 ΑΑΥ.
29.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  10.6271  για  «Δαπάνες  ύδρευσης  δημοτικών  κτιρίων  κλπ  των
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 179/2016 ΑΑΥ.
30.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  35.6271  για  «Δαπάνες  ύδρευσης  δημοτικών  κτιρίων  κλπ  της
Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 180/2016 ΑΑΥ.
31.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  10.6277.0010  για  «Δαπάνες  κοινοχρήστων  ΔΕ  Μυτιλήνης  –
Ασκληπιού,  όπου  στεγάζονται  τα  γραφεία  της  Δημοτικής  Κοινότητας
Μυτιλήνης».
Σχετ. η αριθμ. 181/2016 ΑΑΥ.
32.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6277.0004 για «Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίου Φιλανθρωπικών
Καταστημάτων Μυτιλήνης».
Σχετ. η αριθμ. 182/2016 ΑΑΥ.
33.-  Εγκρίνει  διάθεση πίστωσης  ποσού  2.500.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6715.0001  για  «Επιχορήγηση  ΝΠΔΔ  Κοινωνικής  Προστασίας  και
Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 183/2016 ΑΑΥ.
34.-  Εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ποσού  707.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6715.0002  για  «Επιχορήγηση  ΝΠΔΔ  Παιδείας,  Πολιτισμού  και
Αθλητισμού Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 184/2016 ΑΑΥ.
35.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6277.0009 για «Δαπάνες κοινοχρήστων Δημαρχείου».
Σχετ. η αριθμ. 185/2016 ΑΑΥ.
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3 1γο 47 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.  έτους 2016 για
την προμήθεια αλατιού.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 €
σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.6662.0017  για  την  «Προμήθεια  αλατιού»  λόγω του
έκτακτου γεγονότος της χιονόπτωσης.
Σχετ. η αριθμ. 186/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

4 2ο 48 Έγκριση  του  πρακτικού  αποσφράγισης  οικονομικών
προσφορών  και  κατακύρωση  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων
και λιπαντικών Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  το  από  21/01/2016  Πρακτικό  αποσφράγισης  οικονομικών
προσφορών  -  Γνωμοδότηση  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού
«Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών  Δήμου  Λέσβου»,  όπως
συντάχθηκε και  υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του
Δήμου.
Β)  Εγκρίνει  και  κατακυρώνει την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στον
μοναδικό  διαγωνιζόμενο  «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε.»  σύμφωνα  με  το
παραπάνω  Πρακτικό  της  Επιτροπής  διαγωνισμού,  διότι  η  οικονομική
προσφορά  του  θεωρήθηκε  συμφέρουσα  για  τον  Δήμο  για  το  είδος  της
προμήθειας,  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε  προηγούμενους
διαγωνισμούς λιπαντικών και με την τρέχουσα στην αγορά τιμή,

5 3ο 49 Έγκριση  του  Πρακτικού  αποσφράγισης  οικονομικών
προσφορών  και  κατακύρωση  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  προμήθειας  με  τίτλο
«Προμήθεια  ειδών  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  των
Παιδικών  &  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  του  ΝΠΔΔ
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, του Ιδρύματος
«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ»  Πρότυπος  Μονάδα  Φροντίδας
Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και γάλακτος για
τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου
& του ΝΠΔΔ».

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 18-1-2016 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  ειδών τροφίμων για  τις
ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας  &  Αλληλεγγύης,  του  Ιδρύματος  «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ»  Πρότυπος
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και γάλακτος για
τις  ανάγκες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  του  Δήμου  &  του  ΝΠΔΔ»
προϋπολογισμού  309.881,74  €  με  ΦΠΑ  και  κατακυρώνει  τις  παρακάτω
επιμέρους προμήθειες στους αντίστοιχους μειοδότες:
1.- Κατακυρώνει και αναθέτει στην επιχείρηση Ευθυμίας Βασ. Ανδριοπούλου
(Χονδρικό Εμπόριο Διαφόρων Προϊόντων προς Δημόσιο ,  Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.Τ.Α.
Ιδρύματα  και  Καταστήματα,  με  έδρα  Παπάγου  Αθήνα  Μετώνος  5)  την
Ομάδα Θ : Γάλα Τύπου εβαπορέ για το Τμήμα 1 : Δήμος Λέσβου και για το
Τμήμα 2 : ΝΠΔΔ: Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
έναντι συνολικού ποσού 73.257,15 € με Φ.Π.Α.,  επειδή πληροί τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης και δεν αποκλίνει από τις τιμές της αγοράς.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει στην επιχείρηση Βασιλείου Σαλάνη και ΣΙΑ
Ο.Ε.  (Κρεοπωλείο  –  Κατεψυγμένα,  Είδη  παντοπωλείου  με  έδρα  την
Μυτιλήνη Βουρνάζων 8) την Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου και την Ομάδα Ε:
Είδη Παντοπωλείου για το Τμήμα 1 και για τις δύο ομάδες έναντι συνολικού
ποσού  για  την  Α΄  Ομάδα 37.190,40  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  για  την  Ε΄  Ομάδα
53.589,01  χωρίς  Φ.Π.Α.,  επειδή  πληροί  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
μελέτης και δεν αποκλίνει από τις τιμές της αγοράς.
3.- Κατακυρώνει και αναθέτει στην επιχείρηση Ι. Σαμιώτη – Μ. Σαμιώτου
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Ο.Ε. (Αρτοποιείο με έδρα τον Άνω Χάλικα, Μυτιλήνη) την Ομάδα Γ: Είδη
Αρτοποιείου για το Τμήμα 1 έναντι συνολικού ποσού 8.279,00 χωρίς Φ.Π.Α.,
επειδή πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και δεν αποκλίνει από
τις τιμές της αγοράς.

6 4ο 50 Τροποποίηση της  υπ’  αριθμ.  1166/2015  απόφασης της
Οικονομικής  Επιτροπής  αναφορικά  με  την  υπογραφή
του  συμβολαίου  δωρεάς  στον  Δήμο  Λέσβου  δύο  νέων
απορριμματοφόρων  οχημάτων  από  την  Ελληνική
Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε..

[Ομόφωνα] Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1166/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, όσον αφορά στο σκέλος της εξουσιοδότησης για την υπογραφή
του  συμβολαίου  δωρεάς  στον  Δήμο  Λέσβου  δύο  νέων απορριμματοφόρων
οχημάτων  από  την  Ελληνική  Εταιρία  Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης  Α.Ε.,
προκειμένου  αυτό  να  υπογραφεί  από  τον  Δήμαρχο  Λέσβου  κ.  Σπυρίδωνα
Γαληνό, νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Λέσβου.
Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  υπ’  αριθμ.  1166/2015  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής.

7 5αο 51 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ.
13/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Καλλονής
(Διαδικασία  Μικροδιαφορών)  και  του  Ευστρατίου
Αχουλιά.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2825/21-1-2016 γνωμοδότηση
του δικηγόρου Αλέξανδρου Ροδίτη για μη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος
της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  13/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου
Καλλονής  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών)  και  εγκρίνει  την  καταβολή  στον
Ευστράτιο Αχουλιά του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

8 5βο 52 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ.
40/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης  και
του Γεωργίου Μαραγκού.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2876/21-1-2016 γνωμοδότηση
της δικηγόρου Ελπινίκης Κουκούλα για μη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος
της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  40/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου
Μυτιλήνης  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών)  και  εγκρίνει  την  καταβολή στον
Γεώργιο Μαραγκό του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

9 5γο 53 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου  μέσου  της  εφέσεως  κατά  της  υπ’  αριθμ.
773/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και του
Μιχαήλ Ορφανού.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2798/21-1-2016 γνωμοδότηση
του  δικηγόρου  Ιωάννη Καραδήμα για  μη άσκηση του  ενδίκου  μέσου  της
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 773/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
και  εγκρίνει  την  καταβολή  στον  Μιχαήλ  Ορφανό  του  επιδικαζόμενου  σ’
αυτήν ποσού.

Μυτιλήνη 27 Ιανουαρίου 2016 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
       Δήμαρχος Λέσβου
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 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
3.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
4.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
5.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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