
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 56/22.12.2015 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 1178 Εξέταση  αιτήματος  της  αμιγούς  Δημοτικής
Επιχειρήσεως με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Λέσβου»  (ΔΕΥΑΛ)  για
εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου.

[Κατά πλειοψηφία]
Α)  Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  υπέρ  της  αποδοχής  του
αιτήματος της αμιγούς Δημοτικής Επιχειρήσεως με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Λέσβου»  περί  του  αιτήματος
συμβιβαστικής - εξώδικης επίλυσης της διαφοράς που ανέκυψε με την υπ’
αριθμ. καταθ. 8/ΤΠ/2015 αγωγή της κατά του Δήμου Λέσβου, δεδομένου ότι
υπάρχουν  εκατέρωθεν  οφειλές  μεταξύ  του  Δήμου  και  της  ΔΕΥΑΛ  που
αφορούν  παλιότερα  έτη  και  θα  πρέπει  να  ξεκαθαριστούν  ώστε  να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΛ.
Β) Αναλυτικά εισηγείται να καταβληθούν από το Δήμο Λέσβου στη ΔΕΥΑΛ
το  ποσό  των  1.085.083,75  €  ως  το  κεφάλαιο  των  μη  παραγεγραμμένων
οφειλών του Δήμου Λέσβου προς τη ΔΕΥΑΛ από λογαριασμούς ύδρευσης και
το  ποσό  των 214.185,09  €  ως τόκους,  οι  οποίοι  είναι  μειωμένοι  από τους
αναλογούντες στο ανωτέρω κεφάλαιο σε ποσοστό 68%.
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 εκπροσωπήσει το Δήμο Λέσβου για
την  κατάρτιση,  υπογραφή  και  επικύρωση  του  πρακτικού  συμβιβασμού,
σύμφωνα με τους ως άνω όρους.

2 Προ 2 1179 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Κατά πλειοψηφία]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.750,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7341.0010  για  το  «Υποέργο  2  Έργα Αρχαιολογίας  του  έργου
‘Εκσυγχρονισμός – βελτίωση αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων’ σύμφωνα με
την αρ. 12316/18-6-2014 απόφαση ένταξης του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης».
Σχετ. η αριθμ. 1091/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 19.250,00 € σε βάρος
του Κ.Α.  30.7341.0012  για  «Αρχαιολογικές  εργασίες  Υποέργο 2  του έργου
‘Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Ιππείου – Συκούντας’
σύμφωνα με την αρ. 24764/6-4-2015 απόφαση ένταξης του Υπ. Παραγωγικής
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Ανασυγκρότησης».
Σχετ. η αριθμ. 1092/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 18.050,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.7341.0011 για «Αρχαιολογικές ανασκαφές (Υποέργο 2 του έργου)
‘Βελτίωση αγροτικής οδού  από Κάπη  προς  Άγ.  Νικόλαο και  διακλάδωση
Λαγκάδας’ σύμφωνα με την αρ.  24762/9-2-2015  απόφαση ένταξης του Υπ.
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης».
Σχετ. η αριθμ. 1093/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

3 Προ 3 1180 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Κατά πλειοψηφία]
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α.  35.6265.0004  για  το  «Συντήρηση  χώρων  πρασίνου  και  πάρκων
(συνεχιζόμενο)».
Σχετ. η αριθμ. 1095/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

4 Προ 4 1181 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Κατά πλειοψηφία]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6117.0026  για  τις  «Αμοιβές  εκκαθαριστών  για  τη  Δημοτική
Επιχείρηση ‘ΑΙΟΛΙΚΗ’ πρώην Δήμου Μυτιλήνης».
Σχετ. η αριθμ. 1083/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6117.0025  για  τις  «Αμοιβές  εκκαθαριστών  για  τη  Δημοτική
Επιχείρηση ‘Διεθνές  Πολιτιστικό Κέντρο ΑΙΟΛΙΣ’  πρώην Δήμου Ερεσού-
Αντίσσης».
Σχετ. η αριθμ. 1084/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.640,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6117.0018 για την «Αμοιβή εκκαθαριστή της ΔΕΠΤΑΜ».
Σχετ. η αριθμ. 1085/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.480,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6117.0017 για την «Αμοιβή λογιστή για τη διεκπεραίωση όλων
των λογιστικών εργασιών που απαιτούνται για το κλείσιμο της ΔΕΠΤΑΜ».
Σχετ. η αριθμ. 1086/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

5 Προ 5 1182 Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτική  υπάλληλο  για
αγορά  προπληρωμένων  φακέλων  αλληλογραφίας  και
γραμματοσήμων.

[Κατά πλειοψηφία]
Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  της  δημοτικής  υπαλλήλου  της  Δ.Ε.
Πέτρας  Αντωνίας  Φραγκούλη  για  αγορά  προπληρωμένων  φακέλων
αλληλογραφίας  και  γραμματοσήμων  ύψους  94,00  €  (και  6,00  €  ρέστα),
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 511/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Λέσβου.

6 Προ 6 1183 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 2η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Κατά πλειοψηφία] 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
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εντάλματα  σε  βάρος  των  οικείων  πιστώσεων  του  Προϋπολογισμού:
Σκαλοχωρίου, Κλειούς.

7 Προ 7 1184 Έγκριση  πρακτικών  ανοιχτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο
για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας –ευπρεπισμού
&  σάκων  απορ/των  έτους  2015  του  Δήμου  και  των
Νομικών Προσώπων του».

[Κατά πλειοψηφία]
1.-  Εγκρίνει  το  από  17-12-2015  πρακτικό  αξιολόγησης  οικονομικής
προσφοράς,  όπως  συντάχθηκε  και  υπογράφηκε  από  την  επιτροπή  του
Διαγωνισμού,  στα  πλαίσια  του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  που
διενεργήθηκε για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας –
ευπρεπισμού & σάκων απορ/των έτους  2015  του Δήμου και  των Νομικών
Προσώπων του» προϋπολογισμού 188.498,84 ευρώ με ΦΠΑ.
2.-  Κατακυρώνει  και  αναθέτει  την  «Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  –
ευπρεπισμού & σάκων απορ/των έτους  2015  του Δήμου και  των Νομικών
Προσώπων του» στην επιχείρηση ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία ήταν
μοναδική επιχείρηση που συμμετείχε στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού
και  η  προσφορά  της,  που  ανήλθε  συνολικά  και  για  τις  πέντε  ομάδες  σε
137.851,17 €, πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και δεν αποκλίνει
από τις τιμές της αγοράς.

8 Προ 8 1185 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και εξέταση ένστασης
κατά  του  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  ειδών
τροφίμων  για  τις  ανάγκες  των  Παιδικών  &
Βρεφονηπιακών  Σταθμών  του  ΝΠΔΔ  ‘Κοινωνικής
Προστασίας  &  Αλληλεγγύης  του  Δήμου  Λέσβου’,  του
Ιδρύματος  Ζαχάρειος  πρότυπος  μονάδα  φροντίδας
ηλικιωμένων ‘Αγία  Παρασκευή’  και  γάλακτος  για  τις
ανάγκες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  του  Δήμου
Λέσβου & του ΝΠΔΔ».

[Κατά πλειοψηφία]
1.-  Εγκρίνει  το  από  14/12/2015  Πρακτικό  Αξιολόγησης  Προσφορών  του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών
του ΝΠΔΔ ‘Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου’, του
Ιδρύματος  Ζαχάρειος  πρότυπος  μονάδα  φροντίδας  ηλικιωμένων  ‘Αγία
Παρασκευή’ και γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού
του  Δήμου  Λέσβου  &  του  ΝΠΔΔ»  προϋπολογισμού  309.881,74  ευρώ,
σύμφωνα με το οποίο στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού προκρίθηκαν οι
προσφορές των :

 Ι.  ΣΑΜΙΩΤΗΣ –  Μ.  ΣΑΜΙΩΤΟΥ Ο.Ε.  για  τα  είδη  αρτοποιείων
Τμήμα 1 Ομάδα Γ΄ για τη Δ.Ε. Μυτιλήνης,

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΣΑΛΑΝΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  για  τα  είδη  παντοπωλείου
Ομάδα  Ε΄  Τμήμα  Παιδικοί  και  τα  είδη  κρεοπωλείου  Ομάδα  Α΄
Τμήμα 1 Παιδικών, και τα δυο αφορούν μόνο τη ΔΕ Μυτιλήνης,

 ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ.  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ για  τα  είδη της  Ομάδας  Θ΄
Τμήματα 1 και 2 Γάλα Προσωπικού

2.-  Απορρίπτει  την  από  16-12-2015  ένσταση  της  εταιρείας
ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  Α.Ε.  κατά  της  απόρριψης  της
προσφοράς της, σύμφωνα με το από 17-12-2015 Πρακτικό Γνωμοδότησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης και για τους λόγους
που αναφέρονται σ’ αυτό.
3.-  Εγκρίνει,  λόγω  και  του  επείγοντος  χαρακτήρα  της  προμήθειας,  την
προσφυγή  στη  διαδικασία  της  ανάθεσης  της  προμήθειας  μέσω
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διαπραγμάτευσης για τις ομάδες των ειδών της μελέτης, για τις οποίες είτε
δεν υποβλήθηκε προσφορά είτε η προσφορά απορρίφθηκε.

9 Προ 9 1186 Κατάρτιση όρων για τη διενέργεια φανερής, προφορικής
και  μειοδοτικής  δημοπρασίας  μίσθωσης  ακινήτου
(αποθήκης)  για  τις  ανάγκες  αποθήκευσης  της
Κοινωνικής  Σύμπραξης «Αλληλεγγύη  Δήμου  Λέσβου»,
με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο Λέσβου, δικαιούχο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).

[Κατά  πλειοψηφία]  Καταρτίζει  τους  όρους  για  τη  διενέργεια  φανερής,
προφορικής  και  μειοδοτικής  δημοπρασίας  μίσθωσης  ακινήτου  για  την
κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με την με
αριθμ.  πρωτ.  77817/16.12.2015  εισήγηση  του  Τμήματος  Διαχείρισης
Περιουσίας του Δήμου.

10 Προ 10 1187 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Κατά πλειοψηφία] 
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 25.6272.0001 για τη «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και
δικτύων άρδευσης».
Σχετ. η αριθμ. 1097/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,99 € σε βάρος
του  Κ.Α.  25.7135.0004  για  την  «Προμήθεια  ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του δικτύου άρδευσης».
Σχετ. η αριθμ. 1098/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,99 € σε βάρος
του  Κ.Α.  25.6662.0004  για  την  «Προμήθεια  υλικών  συντήρησης  και
επισκευής δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Λέσβου».
Σχετ. η αριθμ. 1099/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

11 1α,β,γο 1188 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6731.0004 για την «Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Σχολική
Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  υλοποίηση  της  εργασίας
‘Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σχολείων».
Σχετ. η αριθμ. 1080/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.670,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 35.6265.0006 για την «Συντήρηση και επισκευή οργάνων Παιδικών
Χαρών (συνεχιζόμενο)».
Σχετ. η αριθμ. 1066/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.7331.0024 για την «Επισκευή WC στην Δ.Κ. Μανταμάδου».
Σχετ. η αριθμ. 1065/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 880,58 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  2/2015  απόφασης
Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου (Μικροδιαφορές) στον Γεώργιο Χαλδέζο».
Σχετ. η αριθμ. 1063/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 8.282,74 € σε βάρος
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του  Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  2256/2009  απόφασης
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην ‘Μαριάννα Χατζηγιάννη και Σια Ο.Ε.’».
Σχετ. η αριθμ. 1062/2009 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.6671.0002  για  την  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  μεταφορικών
μέσων Δ.Ε. Καλλονής – Υπηρεσία Τεχνική».
Σχετ. η αριθμ. 1081/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

12 2ο 1189 Έγκριση  Συμψηφιστικής  Απόφασης  Ανάληψης
Υποχρέωσης.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  συμψηφιστικές  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης
των παρακάτω πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2015 :

Κ.Α Ποσό σε
EURO

Α.Α.Υ Τίτλος

15.6474.00
05

24.600,00 ΣΥΜΑ
ΑΥ56

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡ. 1110/2015 ΑΟΕ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΕΙ 
ΤΗΝ 1005/24-11-2015 ΑΑΥ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

13 3ο 1190 Έγκριση  και  νομιμοποίηση  διαφόρων  δαπανών  του
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 837,52€ σε βάρος του
Κ.Α.  00.6111  με  τίτλο  «Αμοιβές  νομικών και  συμβολαιογράφων»,  για  την
πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.
Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 200,00€ σε βάρος του
Κ.Α. 00.6451 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κι ηλεκτρονικά
μέσα», για την πληρωμή διαφόρων συνδρομών κλπ. του Δήμου Λέσβου.
Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 334,77 ευρώ για την πληρωμή της
μετακίνησης της Δημοτικής Υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου, κας Αράμβογλου
Πελαγίας  η  οποία  μετέβη  στην  Αθήνα  στις  6/12/2015  και  επέστρεψε στη
Μυτιλήνη στις  11/12/2015  για  να συμμετάσχει  σε  επιμορφωτικό σεμινάριο
του ΙΝ.ΕΠ.

14 4ο 1191 98η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]
Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  98η  τροποποίηση  του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015 ως εξής :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ
00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα  εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων ποσού 10.500,00 ευρώ
Το  παραπάνω  ποσό  των  10.500,00  ευρώ  διαμέσου  του  αποθεματικού
μεταφέρεται στον παρακάτω ΚΑ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
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ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ
00.6121.0002  Αντιμισθία Αντιδημάρχων ποσού 10.500,00 ευρώ.

15 5αο 1192 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  Τοπικής  Κοινότητας  Μεσαγρού  του  Δήμου
Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος
των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

16 5βο 1193 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  Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου του Δήμου
Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος
των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

17 5γο 1194 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 Μεγαλοχωρίου του Δήμου
Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος
των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

18 6ο 1195 Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης  και  της  διακήρυξης
δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο  «Αποκατάσταση
βατότητας δημοτικών δρόμων με ασφαλτικό».

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  τα  τεύχη  δημοπράτησης  του  έργου  με  τίτλο  «Αποκατάσταση
βατότητας δημοτικών δρόμων με ασφαλτικό»  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης
εργασιών 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν
αρμοδίως.
Β)  Εγκρίνει  την  κατασκευή  του  έργου  από  εργοληπτικές  επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες  στο  ΜΕΕΠ  κατηγορίας  πτυχίου  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,  μετά  από
«ανοικτό  διαγωνισμό»  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  σύστημα
δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» επάνω στις τιμές του
τιμολογίου της μελέτης.
Γ) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του σχεδίου της
διακήρυξης.

19 7ο 1196 Έγκριση  πρακτικών  πρόχειρου  διαγωνισμού  και
κατακύρωση  της  εργασίας  «Εργασίες  άρσης
επικινδυνότητας  και  κατεδάφισης  επικίνδυνων  και
ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών».

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το από 17-11-2015 πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού (ελέγχου
των δικαιολογητικών συμμετοχής και ανοίγματος οικονομικών προσφορών
των συμμετεχόντων) και την από 15-12-2015 Γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη) για την ανάθεση
της εργασίας «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και κατεδάφισης επικίνδυνων
και ετοιμόρροπων επικίνδυνων κατασκευών» προϋπολογισμού 59.890,80 € με
ΦΠΑ.
Β) Αναθέτει την ανωτέρω εργασία και κατακυρώνει αυτήν στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ» σύμφωνα με την προσφορά της που
ανήλθε σε ποσοστό έκπτωσης 46% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
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20 8ο 1197 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας - αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού
προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Εγκρίνει το  από 14-12-2015  πρακτικό διενέργειας –  αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου», όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Ο ανωτέρω διαγωνισμός διενεργήθηκε σε συνέχεια του άγονου διαγωνισμού
με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λέσβου» και
αφορά μέρος αυτού και συγκεκριμένα τις ομάδες Α΄ έως ΙΔ΄ αυτού, συνολικού
ποσού 845.000,00 €.

21 9ο 1198 Εξέταση  ένστασης  επί  του  πρακτικού  διενέργειας
διαγωνισμού  της  προμήθειας  υγρών  καυσίμων  και
λιπαντικών Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]  Κάνει  δεκτή  την  από  20/10/2015  ένσταση  της  εταιρείας
«ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» και απορρίπτει τη συμμετοχή της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.» από τα επόμενα στάδια του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λέσβου», σύμφωνα με την από 4-12-
2015 γνωμοδότηση επί της ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού και για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.

22 10αο 1199 Εξέταση  αιτήματος  Δημητρίου  Παυλίδη  για
εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Α) Κάνει δεκτό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3486/22-1-2015 αίτημα του Δημητρίου
Παυλίδη για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου, δεδομένου ότι
είναι προς το συμφέρον του Δήμου, με την προϋπόθεση ότι παραιτείται από το
σύνολο των τόκων και δικαστικών εξόδων.
Β)  Εγκρίνει  να  καταβληθεί  στον  ως  άνω  από  το  Δήμο  Λέσβου  μόνο  το
κεφάλαιο, ήτοι το ποσό των 2.465,00 € ως οφειλόμενο ποσό που διεκδικεί με
την από 11/12/2014 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης 62/2014 αγωγή του ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, άνευ τόκων και δικαστικών εξόδων.
Γ)  Δίνει  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  στη  δικηγόρο  κα  Μαρία  -  Ραλλού
Χατζηκομνηνού  για  την  κατάρτιση  και  υπογραφή  του  πρακτικού
συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου με τον Δημήτριο Παυλίδη, σύμφωνα με τους
ως άνω όρους.

23 10βο 1200 Εξέταση αιτήματος Ιωάννη Κουλουδή για εξωδικαστικό
συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου.

[Ομόφωνα]  Απορρίπτει  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  72064/20-11-2015  αίτημα του
Ιωάννη Κουλουδή  για  εξωδικαστικό  συμβιβασμό  με  το  Δήμο  Λέσβου  για
απαιτήσεις του ύψους 24.585,43 €, για τις οποίες έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ.
464/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και κατά της
οποίας  ο  Δήμος  άσκησε  έφεση  ενώπιον  του  Εφετείου  Βορείου  Αιγαίου,
σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  77504/15-12-2015  γνωμοδότηση  της
δικηγόρου κας Στυλιανής Καραχάλια και για τους λόγους που αναφέρονται σ’
αυτήν.

24 11αο 1201 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου  βοηθήματος  της  έφεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.
42/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης  και

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 77500/15-12-2015 γνωμοδότηση
του  δικηγόρου  Δημητρίου  Κουζινόγλου  για  μη  άσκηση  του  ενδίκου
βοηθήματος  της  εφέσεως  κατά  της  υπ’  αριθμ.  42/2015  απόφασης  του
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του Παράσχου Σαμαρά. Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης  και  του  Παράσχου  Σαμαρά  και  εγκρίνει  την
καταβολή στον Παράσχο Σαμαρά του επιδικαζόμενου ποσού που αναγράφεται
στην εν λόγω απόφαση.

25 11βο 1202 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ.
1/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου και του
Σπυρίδωνος Βάμβουρα.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 77506/15-12-2015 γνωμοδότηση
του δικηγόρου Νικολάου Βαλλιού για μη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος
της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  1/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου
Πλωμαρίου και του Σπυρίδωνος Βάμβουρα και εγκρίνει την καταβολή στον
Σπυρίδωνα  Βάμβουρα  μόνο  του  ποσού  του  κεφαλαίου  μετά  των  νομίμων
τόκων και της δικαστικής δαπάνης και όχι τα λοιπά κονδύλια της επιταγής
προς πληρωμή διότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, ήτοι  κοινοποίηση
της  απόφασης  αρχικά  προς  γνώση  και  μετά  την  πάροδο  60  ημερών
κοινοποίηση επιταγής.

26 12ο 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 Δεκεμβρίου 2015 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
       Δήμαρχος Λέσβου

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
3.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
6.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
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