ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 57/29.12.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
1

Προ 1

1213

Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών
και
κατακύρωσης
του
ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων
Δήμου Λέσβου έτους 2016.

{Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το από 28/12/2015 Πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών - γνωμοδότησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου», όπως συντάχθηκε από την
αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού.
Β) Εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στον μοναδικό
διαγωνιζόμενο κ. Βουνάτσο Παναγιώτη, σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό
της Επιτροπής διαγωνισμού, διότι η οικονομική προσφορά του θεωρήθηκε
συμφέρουσα για τον Δήμο και για το είδος της προμήθειας, σε σχέση με τιμές
που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς υγρών καυσίμων και με
την τρέχουσα στην αγορά τιμή
Γ) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου και αφού προηγηθεί η
σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ, την έγκριση της απευθείας ανάθεσης μέρους
της ανωτέρω προμήθειας και μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ,
στον ως άνω προτεινόμενο ανάδοχο κ. Βουνάτσο Παναγιώτη, επειδή :
(1) ο Δήμος χωρίς δική του υπαιτιότητα, δεδομένου ότι οι διαδικασίες της
διαγωνιστικής διαδικασίας ξεκίνησαν εγκαίρως πλην όμως ο διαγωνισμός
απέβη άγονος, δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα σε σύμβαση με
τον προμηθευτή, μέχρι την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο,
(2) οι τρέχουσες συμβάσεις προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου
ολοκληρώνονται την 31/12/2015,
(3) για λόγους δημόσιας υγείας, δεν μπορεί να διακοπεί η αποκομιδή των
απορριμμάτων, αλλά και οι καθημερινές ενέργειες που επωμίζεται ο Δήμος
εξαιτίας της καθημερινής άφιξης μεγάλου αριθμού προσφύγων στο νησί, ενώ
παράλληλα θα υπάρξει ματαίωση όλων των εκτελούμενων από το Δήμο
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Προ 2
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Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης και
κατακύρωση του έργου «Εργασίες συντήρησης και
αναδιαρρύθμισης κτηρίου στην Ερμού 311».
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Προ 3
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Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

του

δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, όπως η συντήρηση δημοτικού φωτισμού,
η μεταφορά προσωπικού καθαριότητας, η εκτέλεση έργων και εργασιών με
αυτεπιστασία κλπ.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 22-12-2015 Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες
συντήρησης και αναδιαρρύθμισης κτηρίου στην Ερμού 311» προϋπολογισμού
48.879,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική εταιρεία ‘ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.’, με ποσοστό έκπτωσης 3%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό στην
εργοληπτική εταιρεία ‘ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.’, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης, ήτοι 3%.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 378,95 € σε βάρος του
Κ.Α. 30.7333.0079 για «Τόκους υπερημερίας ‘Τσιμεντοστρώσεις
ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Παναγιούδας’ (ΣΑΤΑ)», σύμφωνα με την υπ’ αρ.
8/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σχετ. η αριθμ. 1105/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 486,43 € σε βάρος του
Κ.Α. 30.7336.0015 για «Τόκους υπερημερίας ‘Συμπληρωματικές εργασίες στο
γήπεδο μπάσκετ Δημοτικού Σχολείου Μήθυμνας’ (ΣΑΤΑ)», σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 8/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σχετ. η αριθμ. 1104/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 486,43 € σε βάρος του
Κ.Α. 30.7326.0021 για «Τόκους υπερημερίας ‘Κατασκευή τοιχίου από
λιθοδομή στο αλσύλλιο Μήθυμνας’ (ΣΑΤΑ)», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8/2014
Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σχετ. η αριθμ. 1103/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 486,43 € σε βάρος του
Κ.Α. 30.7333.0078 για «Τόκους υπερημερίας ‘Κατασκευή μικροκατασκευών
από οπλισμένο σκυρ/μα στη θέση Αλώνια Μήθυμνας’ (ΣΑΤΑ)», σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 8/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σχετ. η αριθμ. 1102/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 736,59 € σε βάρος του
Κ.Α. 30.7326.0018 για «Τόκους υπερημερίας ‘Ασφαλτόστρωση χώρων
στάθμευσης Δ.Ε. Αγιάσου’ (ΣΑΤΑ)», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8/2014 Πράξη
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σχετ. η αριθμ. 1101/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

2

4

Προ 4

1216

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

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

του
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Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 540,92 € σε βάρος του
Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 40/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου
Μυτιλήνης (Μικροδιαφορές) στον Γεώργιο Μαραγκό για τόκους και
δικαστικά έξοδα».
Σχετ. η αριθμ. 1079/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.985,60 € σε βάρος
του Κ.Α. 70.7424.0001 για «Αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων στη
Σκάλα Καλλονής στους Τζινέλλη Γεώργιο, Τζινέλλη Σωκράτη και
κληρονόμους Χαράλαμπου Τζινέλλη».
Σχετ. η αριθμ. 1078/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.122,92 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 42/2015 απόφασης
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Παράσχο Σαμαρά».
Σχετ. η αριθμ. 1087/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 85.832,54 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 16/2015 απόφασης Μονομελούς
Εφετείου Βορείου Αιγαίου στην εταιρεία ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.».
Σχετ. η αριθμ. 1090/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 16.500,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή εξωδικαστικού συμβιβασμού βάση της
αρ. 109/2014 αγωγής Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης της Μαρίας
Βασιλείου».
Σχετ. η αριθμ. 1094/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 974,38 € σε βάρος του
Κ.Α. 80.8261.0002 για «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών βάσει
της ΑΔΣ 889/2015».
Σχετ. η αριθμ. 1100/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.320,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6474.0005 για «Εργασίες υποστήριξης για τον συντονισμό, την
υποβολή και την υλοποίηση προτάσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων».
Σχετ. η αριθμ. 1107/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 4854,75 € σε βάρος του
Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», για την
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Απόδοση λογαριασμού από δημοτική υπάλληλο για
αγορά προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας και
γραμματοσήμων.
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Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την
εκμίσθωση ενός αγροτικού ακινήτου στη θέση ‘Καζάνι’
της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής.
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Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή WC στην Δ.Κ.
Μανταμάδου».
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Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών τύπου προβολέα για
τον ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη Σκάλα Ερεσού».

πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.
Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 122,15€σε βάρος του
Κ.Α. 00.6117.0004 με τίτλο «Αμοιβές υποθηκοφύλακα», για την πληρωμή
υποθηκοφύλακα για υποθέσεις του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της Προϊσταμένης της Δ/νσης
Δόμησης Ζαφειρίου Θεοδώρας για αγορά προπληρωμένων φακέλων
αλληλογραφίας και γραμματοσήμων ύψους 7.970,00 €, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 248/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική,
φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωση ενός αγροτικού ακινήτου
έκτασης 4,5 περίπου στρεμμάτων στη θέση ‘Καζάνι’ της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78590/21-122015 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή του έργου «Επισκευή WC στην Δ.Κ.
Μανταμάδου» προϋπολογισμού 2.500,00 € με ΦΠΑ, όπως αναλύεται στην υπ’
αριθμ. 79367/24-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
αντίγραφο της οποίας συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο
μέρος της.
Β) Εγκρίνει την ανάθεση του έργου σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική
περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Γ) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου στον κ. Ψευτέλλη
Ευστράτιο (Οικοδομικές εργασίες με έδρα τον Μανταμάδο Λέσβου).
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 30-11-2015 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης τεχνικών προφορών & γνωμοδότησης για το διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών τύπου
προβολέα για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη Σκάλα Ερεσού»
προϋπολογισμού 35.264,00 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών Προμηθειών, και κηρύσσει το
διαγωνισμό άγονο λόγω απόρριψης της προσφοράς του ενός και μοναδικού
διαγωνιζομένου (ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης).
2.- Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της προμήθειας σύμφωνα με τους
τροποποιημένους όρους της υπ’ αριθμ. 176/2015 μελέτης της υπηρεσίας με
τίτλο «Προμήθεια αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών τύπου προβολέα για τον
ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη Σκάλα Ερεσού» προϋπολογισμού 35.264,00 €
με ΦΠΑ.
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Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
παραδοσιακών ιστών φωτισμού για τον ηλεκτροφωτισμό
της παραλιακής οδού στη Σκάλα Καλλονής».
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Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρολογικών
υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού
φωτισμού
Δημοτικών
Ενοτήτων
Λ.
ΘερμήςΠλωμαρίου- Πολιχνίτου- Γέρας- Ευεργέτουλα- Αγιάσου
του Δήμου Λέσβου».
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Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του
Δήμου Λέσβου».

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 30-11-2015 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης τεχνικών προφορών & γνωμοδότησης για το διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια παραδοσιακών ιστών φωτισμού για τον
ηλεκτροφωτισμό της παραλιακής οδού στη Σκάλα Καλλονής»
προϋπολογισμού 24.500,00 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών Προμηθειών.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια παραδοσιακών ιστών
φωτισμού για τον ηλεκτροφωτισμό της παραλιακής οδού στη Σκάλα
Καλλονής» στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ, σύμφωνα με την προσφορά
που κατέθεσε, η οποία είναι μοναδική αλλά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές
και δεν προκαλεί ζημία στο Δήμο.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 14-12-2015 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης τεχνικών προφορών & γνωμοδότησης για το διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων,
ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού
φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Λ. Θερμής- Πλωμαρίου- Πολιχνίτου- ΓέραςΕυεργέτουλα- Αγιάσου του Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 50.000,00 € με
ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων
Διαγωνισμών Προμηθειών.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών
σωμάτων, ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του
δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Λ. Θερμής- ΠλωμαρίουΠολιχνίτου- Γέρας- Ευεργέτουλα- Αγιάσου του Δήμου Λέσβου» στην εταιρεία
Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά που κατέθεσε, η οποία είναι
μοναδική αλλά έγινε αποδεκτή γιατί πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 15-12-2015 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης τεχνικών προφορών & γνωμοδότησης για το διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το
προσωπικό του Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 15.380,00 €, όπως
συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών
Προμηθειών.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου» στην εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, η
συνολική τιμή της προσφοράς της είναι η χαμηλότερη εκ των τριών
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διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές.
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[Ομόφωνα]
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνες συνολικού ποσού :
α) 3.172,46 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6422
β) 2.565,14 € σε βάρος του Κ.Α.30.6422.0000
γ) 588,72 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6422.0000
δ) 295,77 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7341.002
με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»,
ήτοι:

Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 267,59€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Δημοτικού Υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Χρήστου Καλαφάτη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ο οποίος μετέβη, στην
Αθήνα και συμμετείχε σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ).του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με τίτλο «Διαχείριση ποιότητας τεχνικών
έργων» από 12-10-2015 έως και 16/10-2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
803/2015 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.




Σχετ: Η αριθμ. 358/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 300,61€ για την πληρωμή
μετακίνησης της Δημοτικής υπαλλήλου Παναγιώτας Κουδουνά του
Νικολάου, κλάδου ΠΕ1, βαθμού Δ΄ η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 2110-2015 και συμμετείχε σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που
πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23-10-2015 από την Εταιρεία Forum
Training & Consulting που εδρεύει στην οδό Λιοσίων 117, Αθήνα, με
τίτλο «διαδικασίες αδειοδότησης καταστημάτων» σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.2150/2015 Απόφαση Δημάρχου. Καθώς και Εγκρίνει και
νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 290,00€ για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής
στο σεμινάριο της ανωτέρω υπαλλήλου μας, σύμφωνα με το αρ.623/23-1015 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας forum Training &
Consulting.
Σχετ: Η αριθμ.1054/2015 καθώς και η αριθμ. 951/2015 Α..Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 2.373,33€ για την πληρωμή
μετακίνησης της Δημοτικής υπαλλήλου Δέσποινας – Ταξιαρχούλας
Ρουμελιώτη η οποία μετέβη στο Λονδίνο στις 01-11-2015 και συμμετείχε
στην εκπροσώπηση του Δήμου μας, στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου που
πραγματοποιήθηκε από τις 02-11 έως 06-11-2015 σύμφωνα με την υπ΄
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αριθμ. 772/2015 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
την αρ. 884/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.








Σχετ: Η αριθμ. 1054/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 226,00€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Δημοτικού υπαλλήλου Νικόλαου Περγάμαλη, κλάδου
Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμού Ε΄, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 811-2015 και συμμετείχε στο επιμορφωτικό Σεμινάριο του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) με τίτλο «Διαχείριση υδάτινων πόρων» από
τις 09-11 έως και 13/11/2015 σύμφωνα με την αρίθμ. 862/2015
προγενέστερη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Σχετ: Η αριθμ. 358/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 286,25€ για την πληρωμή
μετακίνησης της Δημοτικής υπαλλήλου Αικατερίνης Τσερδάνη, κλάδου
Πολιτικών Μηχανικών, βαθμού Ε΄, υπαλλήλου της Δ/νσης Δόμησης, η
οποία μετέβη στην Αθήνα στις 15/11/15 και συμμετείχε στο επιμορφωτικό
σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) με τίτλο
«Οργάνωση, Διαδικασίες και Αρμοδιότητες για την Αντιμετώπιση των
Αυθαιρέτων Κατασκευών» που πραγματοποιήθηκε από 16-11 έως 20-112015. σύμφωνα με την αριθμ. 970/2015 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Σχετ: Η αριθμ. 358/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 298,27 € για την πληρωμή
μετακίνησης του Δημοτικού υπαλλήλου Γεώργιου Τακτικού, με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ, της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος μετέβη στην
Αθήνα στις 22/11/15 και συμμετείχε στο επιμορφωτικό Σεμινάριο του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) με τίτλο «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Πρότυπα –Προδιαγραφές-Κανονισμοί»
σύμφωνα με την αριθμ. 981/2015 προγενέστερη Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σχετ: Η αριθμ. 358/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 277,00€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Δημοτικού υπαλλήλου Κωνσταντίνου Πίππα,
Προϊσταμένου τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
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ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 20/11/2015 και συμμετείχε στο
επιμορφωτικό Σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) με
τίτλο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων» που πραγματοποιήθηκε
από 23-11 έως 27-11-2015 , σύμφωνα με την αριθμ. 933/2015
προγενέστερη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.






Σχετ: Η αριθμ. 358/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 290,50€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Δημοτικού υπαλλήλου Παναγιώτη Ταμβακέλλη, ΤΕ
Μηχανικών Μηχανολόγων, Βαθμού Ε΄, της Δ/νσης Δόμησης, ο οποίος
μετέβη στην Αθήνα στις 06-12-2015 και συμμετείχε στο επιμορφωτικό
Σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) με τίτλο «Εφαρμογή
Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και 19011:2011 στο
Δημόσιο Τομέα» που πραγματοποιήθηκε από 07/12 έως 11/12/2015,
σύμφωνα με την αριθμ. 1020/2015 προγενέστερη Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σχετ: Η αριθμ. 358/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 349,65 € για την πληρωμή
μετακίνησης του Δημοτικού υπαλλήλου Νικόλαου Αποστολέλλη, ΠΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, της Δ/νσης Δόμησης, ο οποίος μετέβη στην
Αθήνα στις 01-11-2015 και συμμετείχε στο επιμορφωτικό Σεμινάριο του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) με τίτλο «AUTOCAD
Σχεδίαση σε δύο διαστάσεις» που πραγματοποιήθηκε από 02/11 έως
13/11/2015, σύμφωνα με την αριθμ. 887/2015 προγενέστερη Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σχετ: Η αριθμ.358/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 311,59€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Δημοτικού υπαλλήλου, Γεώργιου Αλεξίου, κλάδου ΤΕ
Τεχνολόγων
Μηχανολόγων
Μηχανικών,
Προϊσταμένου
Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα και
συμμετείχε στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Τμήμα Γ΄ του
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το
συμβούλιο που έγινε στις 21/10/2015, σύμφωνα και με την αριθμ.
2286/2015 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου
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Σχετ: Η αριθμ. 363/2015 Α.Α.Υ.
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης ποσού 277,13€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Δημοτικού υπαλλήλου, Γεώργιου Αλεξίου, κλάδου ΤΕ
Τεχνολόγων
Μηχανολόγων
Μηχανικών,
Προϊσταμένου
Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα και
συμμετείχε στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Τμήμα Γ΄ του
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το
συμβούλιο που έγινε στις 09/12/2015, σύμφωνα και με την αριθμ.
2667/2015 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.
Σχετ: Η αριθμ.363/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 569,88€ για την πληρωμή
μετακίνησης της Δημοτικής υπαλλήλου Κασσάνδρας Τσουπή, της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία (μαζί με την Μαρία Μπουλμπούλη, Ειδική
Συνεργάτιδα του Δήμου), μετέβη στη Θεσσαλονίκη στις 11/11 και
συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Δήμου στην έκθεση «PHILOXENIA” που
πραγματοποιήθηκε από 12/11 έως 15-11-2015 στις εγκαταστάσεις της
ΔΕΘ, σύμφωνα με την αριθμ. 914/2015 προγενέστερη Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σχετ: Η αριθμ. 358/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 605,18€ για την πληρωμή
μετακίνησης της Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου Μαρίας
Μπουλμπούλη, η οποία μετέβη στη Θεσσαλονίκη στις 11/11/15 και
συμμετείχε (μαζί με την υπάλληλο Κασσάνδρα Τσουπή) ως εκπρόσωπος
του Δήμου στην έκθεση «PHILOXENIA” που πραγματοποιήθηκε από
12/11 έως 15-11-2015 στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, σύμφωνα με την
αριθμ. 914/2015 προγενέστερη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σχετ: Η αριθμ.1054/2015 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 170,35€ για την πληρωμή
μετακίνησης της υπαλλήλου του Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου, κ.
Τηλεμάχου Δέσποινας , η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 26/11/2015 και
συμμετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με θέμα
«Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας και Κέντρων
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό
επίπεδο» που πραγματοποιήθηκε την 27/11/2015 με την αριθμ. 2457/2015
προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.
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Σχετ: Η αριθμ.977/2015 ΑΑΥ.
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 125,42€ για την πληρωμή
μετακίνησης της υπαλλήλου του Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου, κ.
Φυρίγγου Σταυρίτσας , η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 26/11/2015 και
συμμετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με θέμα
«Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας και Κέντρων
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό
επίπεδο» που πραγματοποιήθηκε την 27/11/2015 με την αριθμ. 2457/2015
προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.
Σχετ: Η αριθμ.977/2015 ΑΑΥ.
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης ποσού 349,78€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Ειδικού συμβούλου του Δήμου Λέσβου, κ. Ανδριώτη
Κων/νου, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 10/11/2015 και επέστρεψε στη
Μυτιλήνη στις 11/11/2015 και παρέστη σε Συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Παν/μίου Πειραιά, με θέμα:
«Διαχείριση ενός νησιού σε κρίση-Λέσβος και Μεταναστευτικό».
Σχετ: Η αριθμ.:958/6-11-2015 ΑΑΥ.



Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης ποσού 324,13€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Ειδικού συμβούλου του Δήμου Λέσβου, κ. Ανδριώτη
Κων/νου, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 16/11/2015 και επέστρεψε στη
Μυτιλήνη στις 17/11/2015 και παρείχε τις Υπηρεσίες του συνοδεύοντας το
Δήμαρχο Λέσβου ο οποίος ήταν ο κύριος ομιλητής σε Εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως με θέμα
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021».
Σχετ: Η αριθμ.:958/6-11-2015 ΑΑΥ.





Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης ποσού 358,48€ για την πληρωμή
μετακίνησης του Ειδικού συμβούλου του Δήμου Λέσβου, κ. Τσουπή
Παναγιώτη, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 23/11/2015 και επέστρεψε
στη Μυτιλήνη στις 25/11/2015 και συμμετείχε στην Ετήσια συνάντηση
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας 2015» με θέμα:
«Καινοτόμες Ναυτικές Τεχνολογίες για Αειφόρο Ναυτιλία» που
πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδιο Ιδρυμα στις 24 και 25/11/2015.
Σχετ: Η αριθμ.:958/6-11-2015 ΑΑΥ.
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Ορισμός :

α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις, για υποθέσεις
του Δήμου Λέσβου.

β)
δικαστικών
επιμελητών
και
συμβολαιογράφων.
Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
του Προϋπολογισμού έτους 2015.

[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.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
(Α.Α.Υ.) του Προϋπολογισμού έτους 2015, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν εν όλω
ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2015, όπως αυτές αναλύονται στη
συνημμένη Κατάσταση Ανατροπών Αναλήψεων Υποχρεώσεων της
Οικονομικής Υπηρεσίας, συνολικού ποσού 15.501.456,89 €.

Μυτιλήνη 29 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
Δήμαρχος Λέσβου
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
Σημείωση : Ο κ. Ν. Καρασάββας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
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