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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            Μυτιλήνη, 22/3/2016 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     

                                                       

 

 

Π Ι  Ν  Α  Κ Α  Σ    Θ  Ε  Μ  Α Τ  Ω  Ν    9
η ς

/ 21 -3 - 201 6  
ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ανακήρυξη του καλλιτέχνη Γεωργίου Νταλάρα ως «επίτιμου δημότη» 

και «πρεσβευτού καλής θέλησης» του Δήμου Λέσβου 

Κατά πλειοψηφία ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης και 

πρεσβευτής καλής θέλησης της Λέσβου 

 

130 

2. Ανακήρυξη του καλλιτέχνη Muhannad Mhd Ghassan Mahrous ως 

«επίτιμου δημότη» και «πρεσβευτού καλής θέλησης» του Δήμου 

Λέσβου 

Ομόφωνα ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης και πρεσβευτής καλής 

θέλησης της Λέσβου 
131 

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 

με την ένταξη σ’ αυτό του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης στο νεκροταφείο Βασιλικών» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 με την ένταξη σ’ αυτό 

του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο 

νεκροταφείο Βασιλικών» 

132 

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 

με την ένταξη σ’ αυτό νέων ενεργειών 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 με την ένταξη σ’ αυτό 

νέων ενεργειών 

133 

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 175/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί 17ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 175/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί 17ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

134 

6. Έγκριση υποβολής πρότασης  στο πλαίσιο του Προγράμματος UIA 

(URBAN INNOVATIVE ACTIONS) και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο  

«Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης  στο πλαίσιο 

του Προγράμματος UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) 

και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο  «Ενσωμάτωση μεταναστών και 

προσφύγων» 

135 
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7. Διάθεση χώρου στην περιοχή Ιππείου για τη στέγαση του προσωπικού 

του ΕΚΑΒ 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφαση της Τοπικής 

Κοινότητα Ιππείου να χρησιμοποιηθεί ο διαθέσιμος χώρος 

φιλοξενίας ιατρού εντός του Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου για 

τη στέγαση των πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ 

Μυτιλήνης σε 24ωρη βάση 

136 

8. Κήρυξη έκπτωτου αναδόχου και έγκριση αναπλειστηριασμού δύο 

λυομένων στην Παραλία Λουτρόπολης Θερμής, γνωστά ως «πρώην 

Καραλή Ευστρατία» 

Ομόφωνα κηρύχθηκε έκπτωτος ο πλειοδότης του πρώτου 

διαγωνισμού και εγκρίθηκε ο αναπλειστηριασμός των δύο 

ακινήτων 

137 

9. Έγκριση της με αριθμό 109/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του 

έργου με τίτλο: «Επέκταση και επισκευή Οστεοφυλακίου στο 

Νεκροταφείο Κεραμίου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου με 

απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από 

αναζήτηση δύο (2) τουλάχιστον προσφορών 

138 

10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας νέων προγραμμάτων για Η/Υ, 

λειτουργικών συστημάτων κλπ 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διενέργεια με απευθείας ανάθεση 

των σχετικών προμηθειών 
139 

11. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου 

Λέσβου 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μετακίνηση τεσσάρων (4) γυναικών 

Δημοτικών Συμβούλων στην Καβάλα για συμμετοχή στο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών στις 1-2 Απριλίου 

140 

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην 
έκθεση ΜΙΤΤ της Μόσχας 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 24.600,00€ για 

συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση ΜΙΤΤ της Μόσχας 
141 

13. Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης των υπηρεσιών 

που καθορίζονται στη μελέτη 9/2016 της Δ/νσης Πολιτισμού-Παιδείας-

Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η μελέτη, ο τρόπος εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση Δημάρχου και η διάθεση συνολικής πίστωσης 

15.000,00€ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

142 

14. Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης των 

υπηρεσιών που καθορίζονται στη μελέτη 8/2016 της Δ/νσης 

Πολιτισμού-Παιδείας-Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου 
Λέσβου 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η μελέτη, ο τρόπος εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση Δημάρχου και η διάθεση συνολικής πίστωσης 

8.000,00€ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

143 

15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στη σύμπραξη για την 

υποβολή του έργου ΚΛΕΙΩ-«Πλατφόρμα για την τεκμηρίωση, 

διαφύλαξη και ανάδειξη της Μουσικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στα 

πλαίσια του προγράμματος INTERREG V-Α «Ελλάδα–Κύπρος 2014-

2020» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στη 

σύμπραξη για την υποβολή του έργου ΚΛΕΙΩ - «Πλατφόρμα για 

την τεκμηρίωση, διαφύλαξη και ανάδειξη της Μουσικής 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στα πλαίσια του προγράμματος 

INTERREG V-Α «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» 

144 

16. Ενημέρωση για προσλήψεις προσωπικού της Διεθνής Επιτροπής 

Διάσωσης (IRC) στον Καρά Τεπέ 

Ενημερώθηκε το Σώμα για την πρόθεση της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC) να προσλάβει 

προσωπικό δέκα έξι (16) ατόμων για την υποστήριξη των 

αναγκών των εγκαταστάσεων στον Καρά Τεπέ -ιδιοκτησίας του 

Δήμου- όπου προσφέρει τις υπηρεσίες της, γεγονός που θα είναι 

προς το συμφέρον της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

και ως εκ τούτου προς το συμφέρον της πόλης 

---- 
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Ημερήσιας Διάταξης 

1. Καθορισμός πρώτης τιμής προσφοράς για την αγορά του ακινήτου-

Αρχοντικό «ΚΑΤΣΑΝΗ» για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου 

Μυτιλήνης 

Κατά πλειοψηφία καθορίσθηκε ως πρώτη τιμή προσφοράς το 

ποσό των €300.000,00 
145 

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 146/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

146 

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 102/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 102/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

147 

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 103/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

148 

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 104/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

149 

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 107/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 107/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

150 

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 147/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 147/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικ. έτους 2016 

151 

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 

με την ένταξη σ’ αυτό περαιωμένων με οικονομικές εκκρεμότητες 

ενεργειών ενταγμένων σε Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου 

παλαιότερων ετών 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 με την ένταξη σ’ αυτό 

περαιωμένων με οικονομικές εκκρεμότητες ενεργειών 

ενταγμένων σε Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου παλαιότερων 

ετών 

152 

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 

με την ένταξη σ’ αυτό ενεργειών ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

και τον Προϋπολογισμό 2015 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 με την ένταξη σ’ αυτό 

ενεργειών ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον 

Προϋπολογισμό 2015 

153 

10. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση 

γεωργοκτηνοτροφικών υγρών αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου 

με έμφαση στην νησιωτική κυκλική οικονομία» και ακρωνύμιο “ 

AGRO-ISLES ”στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών υγρών 

αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου με έμφαση στην 

νησιωτική κυκλική οικονομία» και ακρωνύμιο “ AGRO-ISLES ” 

154 
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INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020», στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3 και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο 3.4 «Βελτίωση της 

αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.» 

30. Έγκριση δωρεάς του δημοτικού ακινήτου, πρώην ιδιοκτησίας 

Γαρουφαλιάς Μπάρου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα 

Πολιχνίτου,  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

Δήμου Λέσβου» 

Ομόφωνα και κατά πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Σώματος 

εγκρίθηκε η δωρεά του δημοτικού ακινήτου, πρώην ιδιοκτησίας 

Γαρουφαλιάς Μπάρου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα 

Πολιχνίτου,  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» 

155 

11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Traditional Products from 

Cyprus co Lesbos» και ακρωνύμιο “ Traditional Products CycLes ”  στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - 

Κύπρος 2014 -2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και ειδικότερα τον 

Ειδικό Στόχο 1.2 «Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης με τίτλο 

«Traditional Products from Cyprus co Lesbos» και ακρωνύμιο “ 

Traditional Products CycLes ”  στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» 

156 

12. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δίκτυα συλλογής και 

διαχείρισης φυκιάδων για παραγωγή βιοκαυσίμων και 

εδαφοβελτιωτικών» και ακρωνύμιο “ΔιαΦύΒιΕ” στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -

2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο 

3.3 «Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της 

Διαχείρησης της Παράκτιας Ζώνης» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης με τίτλο «Δίκτυα 

συλλογής και διαχείρισης φυκιάδων για παραγωγή βιοκαυσίμων 

και εδαφοβελτιωτικών» και ακρωνύμιο “ΔιαΦύΒιΕ” 

157 

13. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΛΕΣΒΟΣ-ΡΟΔΟΣ-ΛΑΡΝΑΚΑ: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ» στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - 

Κύπρος 2014 -2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 και ειδικότερα τον 

Ειδικό Στόχο 2.2 «Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις 

δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης με τίτλο 

«ΛΕΣΒΟΣ-ΡΟΔΟΣ-ΛΑΡΝΑΚΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ & 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ» 

158 

14. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «GO ISLANDS-Green and 

holistic applications for self-sustainable and socially inclusive 

ISLANDS» στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. για έρευνα και 

καινοτομία «HORIZON 2020», και συγκεκριμένα στην πρόσκληση 

SCC-01-2016 SMART CITIES AND COMMUNITIES LIGHTHOUSE 

PROJECTS 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης με τίτλο «GO 

ISLANDS-Green and holistic applications for self-sustainable and 

socially inclusive ISLANDS» 

159 

15. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Ομόφωνα συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών 

και Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων 
160 

16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών (Α.Π. 11649/11-3-

2016) 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διενέργεια με απευθείας ανάθεση 

προμηθειών και υπηρεσιών (Α.Π. 11649/11-3-2016) 
161 

17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας Υγειονομικού & Φαρμακευτικού 

υλικού 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διενέργεια με απευθείας ανάθεση 

Δημάρχου της προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού 
162 
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18. Έγκριση προμήθειας μεταποιημένων σωσιβίων σε τσάντες  Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης €1.500,00 για 

την προμήθεια μεταποιημένων σωσιβίων σε τσάντες 
163 

19. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «πρώην 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ» Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου Γέρας 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η  απευθείας εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου «πρώην ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ» Δημοτικής 

Κοινότητας Σκοπέλου Γέρας στον κ. Ιωάννη Ρίζο του 

Κωνσταντίνου 

164 

20. Έγκριση έναρξης διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στην 

«ΚΟΥΜΙΔΙΑ» Μυτιλήνης  

Ομόφωνα εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης του 

δημοτικού ακινήτου στην «ΚΟΥΜΙΔΙΑ» Μυτιλήνης 
165 

21. Έγκριση παράτασης μίσθωσης στον κ. Ψαρρό Παναγιώτη δημοτικού 

ακινήτου στον οικισμό Ασπροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας 

Μανταμάδου 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η παράταση μίσθωσης στον κ. Ψαρρό 

Παναγιώτη του δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Ασπροποτάμου 

της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου έως τις 21/7/2025 

166 

22. Έγκριση παράτασης μίσθωσης στον κ. Ψωμά Σπυρίδωνα δημοτικού 

ακινήτου στη θέση «ΠΡΟΒΑΣΜΑ» Δημ. Κοινότητας Σκοπέλου  

Ομόφωνα εγκρίθηκε η παράταση μίσθωσης στον κ. Ψωμά 

Σπυρίδωνα του δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΠΡΟΒΑΣΜΑ» 

Δημ. Κοινότητας Σκοπέλου έως τις 11/12/2023 

167 

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (Κ..Ο.Κ.) 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από 

πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α.Π. 7614/19-2-

2016) 

168 

24. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, 

δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 11663/15-3-2016) 
169 

25. Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων ποσών Ομόφωνα εγκρίθηκε η επιστροφή των αχρεωσθήτως 

εισπραχθέντων ποσών (Α.Π. 11691/15-3-2016) 
170 

26. Έγκριση κάλυψης δαπάνης επίσκεψης της Προέδρου Ινστιτούτου 

Γεωπονικών Ερευνών στη Μυτιλήνη 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η κάλυψη δαπάνης επίσκεψης της 

Προέδρου Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών στη Μυτιλήνη 
171 

27. Έγκριση δαπάνης παράθεσης γεύματος στην αντιπροσωπεία της 

DEUTSCHE WELLE 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η κάλυψη δαπάνης παράθεσης 

γεύματος στην αντιπροσωπεία της DEUTSCHE WELLE 
172 

28. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου 

Λέσβου 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μετακίνηση αιρετών εκτός έδρας για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 
173 

29. Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης 

αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου 
174 

31. Καθορισμός θέσεων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τ.Ε.Ι.  στο Δήμο 

Λέσβου 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν συνολικά πέντε (5) θέσεις ανά 

εξάμηνο, αρχής γενομένη από το έτος 2016 και για κάθε εξάμηνο 

για τα επόμενα έτη 

175 

32. Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ Ομόφωνα εγκρίθηκε η δαπάνη επέκτασης δημοτικού φωτισμού 

ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. 9822/16-3-2016) 
176 

33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο 

«Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Κτίριο όπου στεγάζεται το 

Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του 

έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Κτίριο όπου 

στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου» 

177 
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34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο 

«Εργασίες Πλακόστρωσης στην οδό Κομνηνάκη» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του 

έργου «Εργασίες Πλακόστρωσης στην οδό Κομνηνάκη» 
178 

35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου με τίτλο «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης, Λέσβου (Δ.Δ. 

Βατούσης, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Σιγρίου & Δ.Δ. 

Ερεσού)» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης 

διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης, 

Λέσβου (Δ.Δ. Βατούσης, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. 

Σιγρίου & Δ.Δ. Ερεσού)» 

179 

36. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-Τελικού του έργου με τίτλο «Προσθήκη κατ’ 

επέκταση ισογείου κτηρίου τουαλετών στο Γυμνάσιο Πλωμαρίου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ-Τελικός του έργου «Προσθήκη 

κατ’ επέκταση ισογείου κτηρίου τουαλετών στο Γυμνάσιο 

Πλωμαρίου» 

180 

37. Έγκριση 3ου ΑΠΕ-Τελικού του έργου με τίτλο «Εξωτερικά δίκτυα 

ύδρευσης Αγιάσου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ-Τελικός του έργου «Εξωτερικά 

δίκτυα ύδρευσης Αγιάσου» 
181 

38. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

ανάθεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή και εσωτερικοί χρωματισμοί 

του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκε η εκτέλεση του 

έργου με πρόχειρο διαγωνισμό 
182 

39. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

ανάθεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή του διατηρητέου 

Παρθεναγωγείου Πτερούντας» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκε η εκτέλεση του 

έργου με ανοιχτό διαγωνισμό 
183 

40. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή στέγης δημοτικού 

ακινήτου (παλιό καμένο σχολείο) στη Δ.Κ. Μανταμάδου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκε η εκτέλεση του 

έργου με πρόχειρο διαγωνισμό 
184 

41. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 158/2015 μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

ανάθεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση συστήματος φωτεινής 

σηματοδότησης Μυτιλήνης» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκε η εκτέλεση του 

έργου με πρόχειρο διαγωνισμό 
185 

42. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Πάρκου 

Αγ. Βασιλείου Μόριας» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκε η εκτέλεση του 

έργου με πρόχειρο διαγωνισμό  
186 

43. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Αγ. Ειρήνης» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκε η εκτέλεση του 

έργου με ανοιχτό διαγωνισμό 
187 

44. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός αύλειου χώρου 

Δημοτικού Σχολείου Λισβορίου Δήμου Λέσβου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκε η εκτέλεση του 

έργου με πρόχειρο διαγωνισμό 
188 

45. Έγκριση μελετών α) υπ’ αριθμ. 6/2016 με τίτλο «Εργασίες άρσης 

επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών και αγροτικών οδών 

κοινόχρηστου χαρακτήρα ΝΑ Λέσβου» και β) υπ’ αριθμ. 7/2016 με 

τίτλο «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών 

και αγροτικών οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι μελέτες και καθορίσθηκε η εκτέλεση 

των έργων με πρόχειρο διαγωνισμό 
189 
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46. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 

με την ένταξη σ’ αυτό περαιωμένου με οικονομικές εκκρεμότητες έργου 

ενταγμένου σε Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου παλαιότερων ετών και 

με την ένταξη νέων δράσεων 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016 με την ένταξη σ’ αυτό 

περαιωμένου με οικονομικές εκκρεμότητες έργου ενταγμένου σε 

Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου παλαιότερων ετών και με την 

ένταξη νέων δράσεων 

190 

47. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 58/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

και έγκριση  νέας διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών για τις 

ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου του Δήμου Λέσβου για το 

έτος 2016 

Ομόφωνα ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 58/2016 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου και εγκρίθηκε  νέα διενέργεια προμηθειών και 

υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α 

Λέσβου του Δήμου Λέσβου για το έτος 2016 

191 

48. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μετρητών ροής πετρελαίου για τις 

ανάγκες των αμαξοστασίων του Δήμου Λέσβου 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με απευθείας 

ανάθεση 
192 

49. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιστοποίηση 

Συστήματος Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς 

αστικών στερεών αποβλήτων και χωροθέτηση κάδων Δήμου Λέσβου» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η με απευθείας ανάθεση εκπόνησης 

της μελέτης 
193 

50. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2016 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» περί 1ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού 

Δήμου Λέσβου» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση προϋπολογισμού 

του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου 

Λέσβου» 

194 
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