
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 25/12.7.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

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

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 Προ 1 522 Έγκριση  Πρακτικού  3ου  Σταδίου  διαγωνισμού
(ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  για  την  αξιολόγηση  των
οικονομικών  προσφορών)  και  κατακύρωση  της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ
Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής».

[Ομόφωνα]
1.-  Εγκρίνει το από 8-7-2016 Πρακτικό (ΙΙΙ) Αξιολόγησης Οικονομικών
Προσφορών  που  αποτελεί  το  3ο  Στάδιο  του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ
Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής» προϋπολογισμού 232.000,00 €
με  ΦΠΑ,  όπως  συντάχθηκε  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης Διαγωνισμού της προμήθειας.
2.-  Κατακυρώνει  και  αναθέτει  την  ανωτέρω προμήθεια  στην  εταιρεία
ΠΡΑΞΙΣ  Α.Ε,  η  οποία  κατέθεσε  τη  χαμηλότερη  προσφορά,  με  γενικό
σύνολο δαπάνης 191.000,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 221.560,00 με ΦΠΑ 16%.

2 Προ 2 523 54η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  54η

τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Λέσβου  έτους  2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36897/12-7-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

3 Προ 3 524 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.048,00
€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  60.7341.0001  για  τη  «Λειτουργία  Δομών  και
υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτ/σης  προς  όφελος  των  γυναικών  και  την
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου.»
Σχετ. η αριθμ. 810/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

4 1α,β,γο 525 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.-  Εγκρίνει  τη  δαπάνη και  τη  διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00  €  σε
βάρος του Κ.Α. 00.6423 για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων».
Σχετ. η αριθμ. 798/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  10.6613.0000  για  την  «Προμήθεια  εντύπων,  υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δ.Ε. Μυτιλήνης».
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Σχετ. η αριθμ. 797/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 44.873,64 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  30.7333.0026  για  τη  «Βατότητα  αμιγώς  δημοτικής
δασικής οδοποιίας για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας».
Σχετ.  η  αριθμ.  802/2016  Αποφ.Αναλ.Υποχ.  & το  αρ.  πρωτ.  34604/2016
αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

5 1δο 526 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α.00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων»
για την πληρωμή νομικών και συμβολαιογράφων. Η εξόφλησή τους θα
γίνει  μετά  από  έγκριση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  πρώτα
προσκομισθούν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Σχετ: Η αριθμ. 799/7-7-2016 Α.Α.Υ.
2.-  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 δικαστικών επιμελητών. Η εξόφλησή τους θα γίνει μετά από
έγκριση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  πρώτα  προσκομισθούν
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Σχετ: Η αριθμ. 800/7-7-2016 Α.Α.Υ.
3.-  Εγκρίνει  τη  δαπάνη και  τη  διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00  €  σε
βάρος του Κ.Α.00.6494 με τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών
επιμελητών»  για  την  πληρωμή  συμβολαιογράφων  &  δικαστικών
επιμελητών.  Η  εξόφλησή  τους  θα  γίνει  μετά  από  έγκριση  από  την
Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  πρώτα προσκομισθούν  τιμολόγια  παροχής
υπηρεσιών.
Σχετ: Η αριθμ. 801/7-7-2016 Α.Α.Υ.

6 1εο 527 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  35.7326.0005  για  την  «Αναβάθμιση  –  συντήρηση  –
επισκευή  παιδικών  χαρών  και  γηπέδου  5Χ5  περιοχής  Συνοικισμού
Μυτιλήνης» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 803/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 99.997,12 € σε
βάρος του Κ.Α.  30.7333.0048 για την «Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς
και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα Ν.Α. Λέσβου» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 804/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 67.650,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7412.0015 για το «Σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
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της πόλης Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 805/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  35.7326.0004  για  την  «Αναβάθμιση  -  συντήρηση  –
επισκευή παιδικής χαράς και ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Αγίας Ειρήνης
Μυτιλήνης» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 806/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 59.996,72 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  30.7333.0050  για  την  «Αποκατάσταση  φθορών
πλακοστρώτων οικισμών και πόλεων Ν.Α. Λέσβου» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 807/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 59.996,72 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  30.7333.0051  για  την  «Αποκατάσταση  φθορών
πλακοστρώτων οικισμών και πόλεων Β.Δ. Λέσβου» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 808/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 99.997,12 € σε
βάρος του Κ.Α.  30.7333.0049 για την «Αποκατάσταση ζημιών σε οδούς
και κοινόχρηστους από σκυρόδεμα Β.Δ. Λέσβου» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 809/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

7 2ο 528 Έγκριση  και  νομιμοποίηση  διαφόρων  δαπανών  του
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 3.009,05 € 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 244,42 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6463  με  τίτλο  «Έξοδα  λοιπών  δημοσιεύσεων»,  για  την
πληρωμή  διαφόρων  δημοσιεύσεων,  προκηρύξεων,  ανακοινώσεων  κλπ.
του Δήμου Λέσβου.
Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 998,99 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6494  με  τίτλο  «Έξοδα  συμβολαιογράφων  &  δικαστικών
επιμελητών»,  για  την  πληρωμή  δικαστικών  επιμελητών  &
συμβολαιογράφων  του Δήμου Λέσβου.
Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 290,73 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6116  με  τίτλο  «Αμοιβές  δικαστικών επιμελητών»,  για  την
πληρωμή δικαστικών επιμελητών του Δήμου Λέσβου.

8 3αο 529 51η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  51η

τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Λέσβου  έτους  2016,
σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  36350/5-7-2016  εισήγηση της  Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
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9 3βο 530 52η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  52η

τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Λέσβου  έτους  2016,
σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  36349/6-7-2016  εισήγηση της  Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

10 3γο 531 53η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  53η

τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Λέσβου  έτους  2016,
σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  36439/7-7-2016  εισήγηση της  Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

11 3δο 532 Αλλαγή  τίτλου  Κ.Α.  του  Προϋπολογισμού  Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την αλλαγή του
παρακάτω τίτλου του Κ.Α. του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2016 ως εξής :
ΑΠΟ :
ΚΑ  70.7424.0002  Αποζημίωση  καταβληθείσα  για  λογαριασμό  Βουλά
Ραφαήλ για ρυμοτόμηση  της ιδιοκτησίας λόγω διάνοιξης δρόμου σύμφ/να
με εγκ/νο σχέδιο Παναγιούδας   και πρ. εφαρμ.
ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ :
ΚΑ 70.7424.0002 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογ/σμό υπόχρεων λόγω
προσκύρ ή ρυμ. ακινήτων ΔΕ Πλωμαρίου.

12 4ο 533 Έγκριση  δαπανών  που  πληρώθηκαν  από  την  Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  Πάγια
Προκαταβολή έτους 2016 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν
από  τους  κάτωθι  υπόλογους  Προέδρους  Δημοτικών  ή  Τοπικών
Κοινοτήτων  του  Δήμου  Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα
χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των  οικείων  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού : Αργένου, Πύργων Θερμής.

13 5ο 534 Απευθείας  ανάθεση  του  έργου  «Επισκευή  κοινοτικού
γραφείου της Τ.Κ. Ακρασίου».

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  του  έργου  «Επισκευή
κοινοτικού γραφείου της Τ.Κ. Ακρασίου» προϋπολογισμού 11.900,00 € με
ΦΠΑ  στην  Τεχνική  Εταιρεία  ‘ΔΟΜΗΣΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε.’  με  ποσοστό
έκπτωσης 4%.

14 6ο 535 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου  μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.
10/2016  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Καλλονής
(Διαδικασία  Μικροδιαφορών)  και  της  Μυρσίνης
Τριανταφύλλου.

[Ομόφωνα]  Αποδέχεται  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  35015/1-7-2016
γνωμοδότηση της δικηγόρου Μυρσίνης Γώγου για μη άσκηση του ενδίκου
μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  υπ’  αριθμ.  10/2016  απόφασης  του
Ειρηνοδικείου Καλλονής (Διαδικασία Μικροδιαφορών) και εγκρίνει την
καταβολή  στην  Μυρσίνη  Τριανταφύλλου  του  επιδικαζόμενου  σ’  αυτήν
ποσού.

15 7ο Ορισμός :
 α)  δικηγόρων  –γνωμοδοτήσεις,  για  υποθέσεις

του Δήμου Λέσβου.

[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
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 β)  δικαστικών  επιμελητών  και
συμβολαιογράφων.

θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.

Μυτιλήνη 13 Ιουλίου 2016 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2.- Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος
3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
6.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
8.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Ι. Ξανθούλη
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