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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 48/13-12-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Προ 1α
 

1015 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ: ΑΓΗΑΟΤ. 

 

2 Προ 1β 1016 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ: ΚΛΔΗΟΤ, ΑΦΑΛΩΝΑ. 

 

3 Προ 1γ
 

1017 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ: ΠΛΑΚΑΓΟΤ. 

 

 

4 Προ 2 1018 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 155.389,64 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.7326.0002 γηα ηελ 

«Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ζηε ζέζε ‘Πεηξί 2’ ηεο ΓΔ Πέηξαο Γήκνπ Λέζβνπ θαη ππνδνκέο ΜΑ Πέηξαο - 

Μήζπκλαο» (ΠΓΔ πξώελ ΔΠΠΔΡΑΑ)». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 1045/2016 Α.Α.Τ. 
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5 Προ 3 1019 Έγθξηζε 

πκςεθηζηηθώλ 

Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο θάησζη ζπκςεθηζηηθέο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ησλ αληίζηνηρσλ πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 : 

Α/Α            Κ.Α  

πξνϋπνινγηζκνύ 

Πνζό ζε 

EURO 

Α.Α.Τ Σίηινο 

1 30.7331.0029 15.000,00 ΤΜΑΑΤ41 πκςεθηζηηθή ζύκθσλα κε ηελ αξ. 870/2016 

ΑΓ γηα αλαθαηαζθεπή ζηέγεο Γεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ (παιαηό θακέλν ζρνιείν) ζηελ ΓΚ 

Μαληακάδνπ 

2 30.6063.0003 8.160,80 ΤΜΑΑΤ42 πκςεθηζηηθή ζύκθσλα κε ην αξ. πξση. 

68264/5-12-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Απνζεθώλ Πξνκεζεηώλ, Τιηθώλ Δμνπιηζκνύ 

Τπεξεζηώλ δηόηη ε ζύκβαζε έρεη 

νινθιεξσζεί. 

3 35.6063.0003 4.623,85 ΤΜΑΑΤ43 πκςεθηζηηθή ζύκθσλα κε ην αξ. πξση. 

68264/5-12-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Απνζεθώλ Πξνκεζεηώλ, Τιηθώλ Δμνπιηζκνύ 

Τπεξεζηώλ δηόηη ε ζύκβαζε έρεη 

νινθιεξσζεί. 

 

 

6 Προ 4 1020 99
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 99
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 

2016 σο εμήο : 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΜΔΗΩΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑ 

00.6821.0001 Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο πνζνύ 21.000,00 επξώ 

 

Σν παξαπάλσ πνζό ησλ 21.000,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ 

10.6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ 7.000,00 επξώ0 

30.6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ 11.000,00 επξώ 

35.6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ 3.000,00 επξώ 

7 Προ 5 1021 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη 

δηάζεζε πηζηώζεσλ 

[Οκόθσλα] 

1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.497,21 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.6251.0001 γηα ηελ 
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ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

 

«Δηζθνξά ππέξ ΔΛΓΑ 2016». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 1046/2016 Α.Α.Τ. 

 

2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 35.235,50 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 70.6271 γηα «Γαπάλεο 

ύδξεπζεο ΠΗΚΠΑ (Νν πδξνκέηξνπ 002091) από 23-3-2011 έσο 02-8-2016». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 1047/2016 Α.Α.Τ. 

 
 

8 Προ 6 1022 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6739.0004 γηα ηε 

«πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή εηαηξεία ‘Γίθηπν αεηθόξσλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ 

ΓΑΦΝΖ’». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 1048/2016 Α.Α.Τ. 

 

9 1
ο
 1023 Καηάξηηζε ζρεδίνπ 

Οινθιεξσκέλνπ 

Πιαηζίνπ Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) Γήκνπ 

Λέζβνπ έηνπο 2017. 

 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 
Καηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2017, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνπο Πίλαθεο ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ έηνπο 2017 α) ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, β) ηνπ 

ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Λέζβνπ, γ) ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & 

Σνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη δ) ηνπ ΝΠΓΓ Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Λέζβνπ, θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Λέζβνπ ηελ θαηά λόκν ςήθηζή ηνπ. 

 

10 2α
ο
 1024 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 353,15 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6312.0000 γηα ηνλ «Φόξν 

δσξεάο ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο – Αλαθύθισζεο ΑΔ». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 1043/2016 Α.Α.Τ. 

 
 

11 2β
ο
 1025 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 7.308,12 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0000 γηα ηελ 

«Πιεξσκή ηεο αξηζκ. 167/2016 απόθαζεο Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο ζηελ Αιεμάλδξα Γνπέηη – 

Βαζηιείνπ θαη ινηπνύο». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 1037/2016 Α.Α.Τ. 

 
 

 

12 2γ
ο
  1026 Έγθξηζε δαπάλεο θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ηνπ 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.7133.0002 γηα ηελ 
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Πξνϋπνινγηζκνύ 

Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. 

έηνπο 2016. 

«Πξνκήζεηα γξαθείσλ, θαξεθιώλ, ηξαπεδηώλ, πνιπζξόλσλ, θσηηζηηθώλ, θνπξηηλώλ, κηθξνεπίπισλ θιπ». 

ρεη: Ζ αξηζκ. 1044/2016 Α.Α.Τ. 

 

13 3α
ο
  1027 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ: ΜΔΟΣΟΠΟΤ, ΠΔΛΟΠΖ. 

 

14 3β
ο
  1028 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2016. 

 

[Οκόθσλα] 
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ: ΛΑΦΗΩΝΑ. 

 

15 3γ
ο 

1029 Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ 

πιεξώζεθαλ από ηελ 

Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

νηθνλ. έηνπο 2016. 

[Οκόθσλα] 
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο 

ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ ή Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ: ΚΟΤΣΑΡΟΤ, ΚΔΡΑΜΗΟΤ. 

 

16 4
ο 

1030 Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 

δηελέξγεηαο - 

αμηνιόγεζεο ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ Γήκνπ 

Λέζβνπ θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη 

ιηπαληηθώλ Γήκνπ 

Λέζβνπ». 

[Οκόθσλα] 
Δγθξίλεη ην από 28/11/2016 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο - αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ δηεζλνύο 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη 

ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ», όπσο απηό ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. 

17 5
ο 

1031 Μείσζε ηνπ ηέινπο 

έθδνζεο άδεηαο 

πνιηηηθνύ γάκνπ γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ κε 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 78/2013 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ σο πξνο ην ζθέινο πνπ αθνξά ην ηέινο ηέιεζεο πνιηηηθώλ γάκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζηα 

δεθαπέληε επξώ (15,00 €) γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ καο κε εηήζην εηζόδεκα έσο 3.000 επξώ θαη’ άηνκν, 

όπσο απηό ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο ηνπο Γήισζεο. 
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εηήζην εηζόδεκα έσο 

3.000 επξώ θαη’ άηνκν. 

 

18 6
ο 

1032 Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ «Γηεπζέηεζε 

όκβξησλ πδάησλ ζην 

δεκνηηθό δξόκν Πέηξα 

- Πεηξί». 

 

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία] 

Α) Δγθξίλεη ηε κειέηε θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Γηεπζέηεζε όκβξησλ πδάησλ ζην 

δεκνηηθό δξόκν Πέηξα - Πεηξί» πξνϋπνινγηζκνύ 6.856,46 € κε ΦΠΑ, όπσο απηά ζπληάρζεθαλ από ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ θ. Κνπινπδή Ησάλλε, Δκπεηξνηέρλε Δξγνιάβν, κε 

πνζνζηό έθπησζεο 2%. 

 
 

19 7
ο 

1033 Δμέηαζε αηηήκαηνο 

Βαζηιείνπ Ρνπγθέιιε 

γηα εμσδηθαζηηθό 

ζπκβηβαζκό κε ην 

Γήκν Λέζβνπ. 

 

[Οκόθσλα] 
Α) Κάλεη δεθηό ην ππ’ αξηζκ. πξση. 52254/22-9-2016 αίηεκα ηνπ Σαμηάξρε Κνπθέινπ, δηθεγόξνπ, ελεξγνύληνο σο 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ θαη εληνινδόρνπ ηνπ Βαζηιείνπ Ρνπγθέιιε ηνπ Φηιίππνπ, θαηνίθνπ Αγηάζνπ Λέζβνπ, 

γηα εμώδηθν ζπκβηβαζκό επί ηνπ επηδηθαζζέληνο θεθαιαίνπ ζηελ κε αξηζκό 7/2015 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Μπηηιήλεο, θαηά ηεο νπνίαο ν Γήκνο έρεη αζθήζεη έθεζε, δεδνκέλνπ όηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Β) Δηδηθόηεξα εγθξίλεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ σο άλσ από ην Γήκν Λέζβνπ κόλν ην θεθάιαην, ήηνη ην πνζό ησλ 

6.559,65 € πνπ ηνπ επηδηθάζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 7/2015 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε πξνεγνπκέλσο λα παξαηηεζεί από ηνπο ηόθνπο θαη ηε δηθαζηηθή δαπάλε πνπ ηνπ επηδηθάζηεθαλ κε 

ηελ αλσηέξσ απόθαζε. 

 

Γ) Γίλεη εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα ζην δηθεγόξν θ. Υξήζην Γαγηέιιε λα ππνβάιεη ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Μπηηιήλεο ηε δήισζε παξαηηήζεσο από ηελ αζθεζείζα ππ’ αξηζκ. 16/2015 έθεζε θαηά ηεο αξηζκ. 

7/2015 απνθάζεσο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Λέζβνπ γηα ηελ θαηάξηηζε, 

ππνγξαθή θαη επηθύξσζε ηνπ πξαθηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κε ηνλ Βαζίιεην Ρνπγθέιιε, ζύκθσλα 

κε ηνπο σο άλσ όξνπο, κεηά ηελ πξνβιεπόκελε επηθύξσζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο παξνύζαο από ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ. 

 

20 8
ο 

1034 Απνδνρή 

γλσκνδόηεζεο 

δηθεγόξνπ γηα κε 

άζθεζε ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ ηεο έθεζεο θαηά 

ηεο ππ’ αξηζκ. 59/2015 

απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ 

Μπηηιήλεο θαη ηεο 

[Οκόθσλα] 
Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 68673/6-12-2016 γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Δηξήλεο Αλαζηαζέιιε γηα κε 

άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 59/2015 απνθάζεσο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο 

θαη ηεο Νίθεο Γηνπζκά – Ενπκπνύιε ηνπ ηαύξνπ. 
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Νίθεο Γηνπζκά – 

Ενπκπνύιε ηνπ 

ηαύξνπ. 

21 9α
ο
  1035-

1039 
Οξηζκόο : 

 α) δηθεγόξσλ –

γλσκνδνηήζεηο, 

γηα ππνζέζεηο ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. 

 β) δηθαζηηθώλ 

επηκειεηώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσ

λ. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ησλ δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη 

εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γήκνπ ζε λνκηθά ζέκαηα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ηξερνπζώλ ππνζέζεσλ. 

22 9β
ο 

1040 Οξηζκόο δηθαζηηθνύ 

επηκειεηή γηα επίδνζε 

εμώδηθεο 

δηακαξηπξίαο – 

πξόζθιεζεο – 

δήισζεο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

 

[Οκόθσλα] 

Οξίδεη ην δηθαζηηθό επηκειεηή θ. Δπζύκην Πξεθεηέ λα πξνβεί ζηελ επίδνζε ηεο από 6-12-2016 εμώδηθεο 

δηακαξηπξίαο - πξόζθιεζεο – δήισζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ αλαθνξηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ εθθαζάξηζε ησλ 

θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ ησλ πξώελ Γήκσλ ηεο Λέζβνπ ζηελ ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «KRESTON PRIME AUDIT IKE» πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα (Λεσθ. Αιεμάλδξαο 192-Β΄), όπσο 

εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

 

 

Μπηηιήλε 14 Γεθεκβξίνπ 2016 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 
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