ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 23/27.6.2016 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

457

47η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.

2

Προ 2

458

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

3

Προ 3

459

Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικούς υπαλλήλους για συμμετοχή σε επιμορφωτικό
σεμινάριο.

4

Προ 4

460

Έγκριση του πρακτικού άγονου διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών
για την συντήρηση υδατοδεξαμενών πρόσβασης
πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου».

του

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 47η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33131/16-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.199,93
€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0002 για «Εξειδικευμένες μηχανογραφικές
εργασίες τμήματος εσόδων κ.λ.π.».
Σχετ. η αριθμ. 763/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ. & το αρ. πρωτ. 31872/16-62016 αίτημα του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικού.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στους υπάλληλους της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μακρή Δέσποινα, Τζιτζίνα Κων/νο και
Σαρόγλου Μαρία με αποδοχές, για επιμορφωτικούς λόγους προκειμένου
να συμμετάσχουν στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο που θα διεξαχθεί από
04/07/2016 έως και 08/07/2016 (5-ήμερο), στην Αθήνα.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των παραπάνω
υπαλλήλων Μακρή Δέσποινας, Τζιτζίνα Κωνσταντίνου και Σαρόγλου
Μαρίας με αεροπλάνο, ως εξής: μετάβαση 03/07/2016 και επιστροφή
08/07/2016.
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το από 21/6/2016 Πρακτικό του διαγωνισμού της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση
υδατοδεξαμενών πρόσβασης πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου»
προϋπολογισμού 19.994,92 € και κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό,
δεδομένου ότι και οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι απορρίφθηκαν κατά το
στάδιο ελέγχου – εξέτασης των τεχνικών προσφορών ως προς τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά τεχνικών προσφορών της διακήρυξης.
1

5

Προ 5

461

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1166/2016 απόφασης του
Δημάρχου Λέσβου για απευθείας ανάθεση της εργασίας
«Άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος της
δημοτικής οδού που οδηγεί στον οικισμό Μεσαγρού με
τη διαδικασία του κατεπείγοντος».

6

Προ 6

462

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του

Β) Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, προκειμένου να
αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας κατόπιν
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.
[Κατά πλειοψηφία]
Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1166/2016 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, με
την οποία λόγω κατεπείγουσας ανάγκης :
1.- Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 109/2016 μελέτη εργασίας της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «Άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος
της δημοτικής οδού που οδηγεί στον οικισμό Μεσαγρού με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος» προϋπ/σμού 20.000,00 με ΦΠΑ €.
2.- Ανατέθηκε η ανωτέρω εργασία στον ΕΔΕ Κανάρου Φώτη, ο οποίος
είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εργοληπτών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών του Δήμου περιόδου από 1-4-2016 έως 31-3-2017,
έναντι αμοιβής έως 20.000,00 € με τη δαπάνη του ΦΠΑ.
Β) Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου θα γίνει
εγγραφή της ανωτέρω εργασίας στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2016 και εν συνεχεία θα εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 25.6041 για την πληρωμή αποδοχών των Υπαλλήλων
ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης έτους 2016.
Σχετ: Η αριθμ. 778/27-6-2016 ΑΑΥΜΙΣ
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 16.850,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α 25.6054.0001 για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών
Ι.Κ.Α. έτους 2016 των Υπαλλήλων ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Ύδρευσης,
Αποχέτευσης και Άρδευσης.
Σχετ: Η αριθμ. 779/27-6-2016 ΑΑΥΜΙΣ
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 15.6041.0001 για την πληρωμή αποδοχών στους ορισμένου
χρόνου Ναυαγοσώστες του Δήμου Λέσβου έτους 2016.
Σχετ: Η αριθμ. 780/27-6-2016 ΑΑΥΜΙΣ
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 15.6054.0002 για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών
Ι.Κ.Α. στους ορισμένου χρόνου Ναυαγοσώστες του Δήμου Λέσβου, έτους
2016
Σχετ: Η αριθμ. 781/27-6-2016 ΑΑΥΜΙΣ
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 30.6041.0001 για την πληρωμή αποδοχών των Υπαλλήλων
ΙΔΟΧ Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας έτους 2016.
2

7

1α,γ,εο

463

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του

8

1βο

464

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του

Σχετ: Η αριθμ. 752/13-6-2016 ΑΑΥΜΙΣ
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 18.000,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 30.6054.0001 για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών
ΙΚΑ των Υπαλλήλων ΙΔΟΧ Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας έτους
2016.
Σχετ: Η αριθμ.753/13-6-2016 ΑΑΥΜΙΣ
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6312.0002 για «Φόρο εισοδήματος χρήσης 2015».
Σχετ. η αριθμ. 756/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.8224.0001 για «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου
εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων χρήσης 2015».
Σχετ. η αριθμ. 757/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 271,65 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.8261.0002 για «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων
ποσών σε τρίτους βάσει της ΑΔΣ 695/2015».
Σχετ. η αριθμ. 766/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.6322 για «Τέλος χρήσης μηχανημάτων έργου χρήσης
2016».
Σχετ. η αριθμ. 770/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.6322 για «Τέλος χρήσης μηχανημάτων έργου χρήσης
2016».
Σχετ. η αριθμ. 771/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.308,60 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 23/2016
απόφασης Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στην Αικατερίνη Θεοφανοπούλου
και στον Γεώργιο Σωσωνίδη».
Σχετ. η αριθμ. 758/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 395,85 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 12/2015 απόφασης
Ειρηνοδικείου Καλλονής στον Παύλο Παυλέλλη».
Σχετ. η αριθμ. 759/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.593,13 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 60/2016
απόφασης Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Φώτιο Κάναρο».
Σχετ. η αριθμ. 760/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3
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1δο

465

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του

10

1ζο

466

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

του

4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.100,59 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 77/2015
απόφασης Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στον Μιχαήλ Μαϊστρέλλη».
Σχετ. η αριθμ. 761/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 70.6162.0003 για την «Ανάθεση εργασίας αναλύσεων
ιαματικών πηγών Πολιχνίτου, Λισβορίου και Θερμής».
Σχετ. η αριθμ. 768/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ. & το αρ. πρωτ. 32569/21-62016 αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.200,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.6474.0005 για την «Εργασία ανίχνευσης σιδηρού
οπλισμού – Μετρήσεις ενανθράκωσης & αντοχής σκυροδέματος –
Θερμογραφίες σε δύο Σχολικές Μονάδες (6ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο
Γυμνάσιο – 3ο & 4ο Λύκειο».
Σχετ. η αριθμ. 769/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ. & το αρ. πρωτ. 30374/10-62016 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 18.256,04 € σε
βάρος του Κ.Α. 45.7326.0008 για «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο
νεκροταφείο Βασιλικών» (Τακτικά).
Σχετ. η αριθμ. 772/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 270,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6821.0001 για «Πληρωμή προστίμων – βεβαιώσεων και
προσαυξήσεων αυτών στην Δ.Ο.Υ. βάσει των ΑΔΣ 348/2016 και ΑΔΣ
395/2016.
Σχετ. η αριθμ. 773/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 67.438,37 € σε
βάρος του Κ.Α. 63.7312.0006 για «Εκσυγχρονισμό δύο αντλιοστασίων
δικτύων αποχέτευσης Δήμου Πέτρας» (ΕΠΠΕΡΑΑ).
Σχετ. η αριθμ. 774/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7331.0026 για «Επισκευή και εσωτερικοί χρωματισμοί
του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης» (Τακτικά).
Σχετ. η αριθμ. 775/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 49.937,89 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7412.0032 για «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για
τις ανάγκες του Εθνικού Κτηματολογίου ΔΕ Μυτιλήνης» (Τακτικά).
Σχετ. η αριθμ. 776/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 55.971,73 € σε
4
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2ο

467

Έγκριση
Συμψηφιστικής
Υποχρέωσης.
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3αο

468

41η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.

13

3βο

469

42η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.

14

3γο

470

43η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.

15

3δο

471

44η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.

16

3εο

472

45η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.

Απόφασης

Ανάληψης

βάρος του Κ.Α. 30.7412.0033 για «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για
τις ανάγκες του Εθνικού Κτηματολογίου ΔΕ Γέρας και Κάτω Τρίτους»
(Τακτικά).
Σχετ. η αριθμ. 777/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη συμψηφιστική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
της παρακάτω πίστωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2016 :
Κ.Α
Ποσό σε
Α.Α.Υ
Τίτλος
προϋπολογισμ
EURO
ού
10.7134.0001
3.562,00
ΣΥΜΑΑΥ3
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΤΙ Η
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΤΩΝ 6.438,00 ΕΥΡΩ ΑΡ.
ΠΡΩΤ. 17857/11-04-2016
Αναλυτικότερα, από τον ΚΑ 10.7134.0001 ‘Προμήθεια νέων
προγραμμάτων για Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων κλπ’ είχε διατεθεί η
514 ΑΑΥ ποσού 10.000,00 ευρώ με την 212/2016 ΑΟΕ. Μετά την
υπογραφή της σύμβασής με τον Χαροκόπο Μιχαήλ στο ποσό των 6.438,00
ευρώ, προχωρούμε στην ΣΥΜΑΑΥ 3 στο υπόλοιπό ποσό, ώστε να
παραμείνει ελεύθερο προς διάθεση.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 41η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33127/16-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 42η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33129/16-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 43η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33273/16-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 44η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33321/16-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 45η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33131/16-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
5

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
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3ζο

473

46η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2016.

18

4ο

474

Έγκριση και νομιμοποίηση
υπαλλήλων εκτός έδρας.

δαπανών

μετάβασης

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 46η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33272/16-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα]
Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνες συνολικού ποσού :
Σε βάρος του Κ.Α 10.6422 ποσού 1.193,40 Ευρώ
Σε βάρος του Κ.Α 00.6073 ποσού 560,00 Ευρώ
Σε βάρος του Κ.Α 30.6422.0000 ποσού 1.263,40 Ευρώ
Σε βάρος του Κ.Α 20.6422.0000 ποσού 299,40 Ευρώ
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 434,20 € για οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Πέρου Μιχάλη κλάδου ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 29/5/2016
προκειμένου να συμμετέχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει
το ΙΝ.ΕΠ του ΕΚΔΔ με τίτλο «Οργάνωση, διαδικασίες και αρμοδιότητες
για
την
αντιμετώπιση
των αυθαιρέτων κατασκευών» που
πραγματοποιήθηκε από 30/5/2016 έως 03/6/2016.
Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016 Α.Α.Υ.
Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 430,00 € για οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Παναγόπουλου Διονύσιου ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 29/05/2016 και
επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 04/06/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε
σεμινάριο που διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ από 30/5 έως 03/6/2016
με τίτλο «Εφαρμογές τηλεπισκόπησης –φωτοερμηνείας και γεωχωρικών
δεδομένων στη δημόσια διοίκηση».
Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016 Α.Α.Υ.
Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 438,80 € για την πληρωμή
οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του δημοτικού
υπαλλήλου Κριπιντήρη Ευστρατίου του γραφείου του δημοτικού
συμβουλίου ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 06/6/2016 και επέστρεψε
στη Μυτιλήνη στις 08/6/2016 προκειμένου να παρακολουθήσει
επιμορφωτικό σεμινάριο από 06-08/6/2016 με θέμα «Κώδικας διοικητικής
διαδικασίας, λειτουργία συλλογικών οργάνων», σύμφωνα με την αριθμ.
1057/2016 απόφαση Δημάρχου καθώς και έγκριση και νομιμοποίηση
δαπάνης ποσού 560,00 Ε για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής στο
σεμινάριο του ανωτέρω υπαλλήλου σύμφωνα με το αριθμ. 2354/07-6-2016
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας « TRAINING –NET.ΕΕ».
6
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Έγκριση έκδοσης ΧΕ προπληρωμής και διάθεση
πίστωσης για λήψη πιστοποιητικών δημοτικού
ακινήτου.

Σχετ: Οι αριθμ. 78/13-1-2016 & 73/13-1-2016 ΑΥΥ
Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 438,80 € για την πληρωμή
οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης της δημοτικής
υπαλλήλου Χωριατέλλη Νίκης του γραφείου του δημοτικού συμβουλίου, η
οποία μετέβη στην Αθήνα στις 06/6/2016 και επέστρεψε στη Μυτιλήνη
στις 08/6/2016 προκειμένου να παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο
από 06-08/6/2016 με θέμα «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, λειτουργία
συλλογικών οργάνων», σύμφωνα με την αριθμ. 1057/2016 απόφαση
Δημάρχου
Σχετ: Η αριθμ. 78/13-1-2016 ΑΑΥ
Ε) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 315,80 € για οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση της δημοτικής υπαλλήλου Βουγιούκα Ευστρατίας ΠΕ
1Διοικητικών, Προϊσταμένης ΚΕΠ, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις
31/5/2016 και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 01/6/2016 προκειμένου να
συμμετέχει σε συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
& Αλληλεγγύης στις 01/06/2016 με θέμα «Κοινωνικό εισόδημα
Αλληλεγγύης».
Σχετ: Η αριθμ. 78/13-1-2016
ΣΤ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 399,20 € για οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση της Δημοτικής υπαλλήλου Μελιδώνη Μαρίας
κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών η οποία μετέβη στην Αθήνα στις
29/5/2016 προκειμένου να συμμετέχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο που
διοργανώνει το ΙΝ.ΕΠ του ΕΚΔΔ με τίτλο «Οργάνωση ,διαδικασίες και
αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων κατασκευών» που
πραγματοποιήθηκε από 30/5/2016 έως 03/6/2016 .
Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1-2016 Α.Α.Υ.
Ζ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 299,40 € για οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Αλεξίου Γεώργιο κλάδου ΤΕ
Τεχνολόγων Μηχ/γων Μηχανικών Προϊσταμένου Δ/νσης καθαριότητας ο
οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 24/5/2016 προκειμένου να συμμετέχει στο
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Τμήμα Γ΄ που πραγματοποιήθηκε
στις 25/5/2016, σύμφωνα με την 974/2016 απόφαση Δημάρχου (περί
μετακίνησης).
Σχετ: Η αριθμ. 135/15-1-2016 Α.Α.Υ.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής
και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 :
Κ.Α.
Ποσό
Α.Α.Υ.
Τίτλος
Υπόλογος &
Προϋπ/ (ευρώ) Προπλ
ημ/νία λήξης
σμού
ηρωμή
απόδοσης
ς
Υπολόγου
7

00.6117
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Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.
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Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού
προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και
μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του
Δήμου Λέσβου.
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478

Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικό υπάλληλο για συμμετοχή σε επιμορφωτικό

175,00

762/
17-62016

ΕΚΔΟΣΗ
Υπόλογος:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Διονύσης
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
Παναγόπουλος
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Ημ/νία απόδοσης
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Υπολόγου:
ΔΙΟΝΥΣΗ
16/9/2016
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ
ΑΚΙΝΗΤΟ,
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ, ΣΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή έτους 2016 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν
από τους παρακάτω υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα
χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του
Προϋπολογισμού : Σταυρού, Δαφίων.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από
την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου με την εγκεκριμένη
μελέτη υπ’ αριθμό 2/2016 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης»
και συνολικής πίστωσης 69.600,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Β) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω διαγωνισμού και τους
όρους της διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από την Δ/νση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου και συνοδεύουν την παρούσα.
Τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού
Δημόσιος πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες
προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά ομάδα ανταλλακτικών.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Δήμο έως την ημερομηνία και ώρα οι
οποίες θα ορισθούν από τον Δήμαρχο Λέσβου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στον υπάλληλο της
8

σεμινάριο.
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Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικούς υπαλλήλους για συμμετοχή σε επιμορφωτικό
σεμινάριο.
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Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ελβίρας
Κατσούλη οικονομικού έτους 2016.
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Έγκριση πρακτικών επαναληπτικών δημοπρασιών για
την παραχώρηση χρήσης χώρων επί του αιγιαλού του
Δήμου Λέσβου έτους 2016.
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Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για
αγορά προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας.
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Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1/2016
απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλονής (Διαδικασία

Δ/νσης Δόμησης Νικόλαο Αποστολέλλη (ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών),
με αποδοχές (ημερήσια αποζημίωση) για επιμορφωτικούς λόγους,
προκειμένου να συμμετάσχει για το διάστημα από 4/7/2016 έως και
15/7/2016 σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην Αθήνα με τίτλο «Διαχείριση Windows
Server 2008».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του παραπάνω
υπαλλήλου .
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας, την κάλυψη
των εξόδων μετακίνησης και τη χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης στους
δημοτικούς υπαλλήλους :
1.- Μακρυδάκη Θεμιστοκλή του Αντωνίου
2.- Καραβοκύρη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη
3.- Κατσιγίνη Μικέ του Ευστρατίου
για επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να συμμετάσχουν για το
διάστημα από 4/7/2016 έως και 6/7/2016 σε επιμορφωτικό σεμινάριο που
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην Αθήνα για την υλοποίηση του Προγράμματος
«Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού
έτους 2016 του Κληροδοτήματος ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ, όπως
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Δ.Κ. Μυτιλήνης με την υπ’ αριθμ.
74/2016 απόφασή του και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :
ΕΣΟΔΑ
: 6.934,02 €
ΕΞΟΔΑ
: 6.934,02 €
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τα από 22&23-6-2016 πρακτικά των επαναληπτικών
δημοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης χώρων επί του αιγιαλού του
Δήμου Λέσβου έτους 2016, όπως αυτά υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 33218/23-6-2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου
Ουρανίας Κιουβρέκη για αγορά προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας
για τις ανάγκες του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας αξίας 20.000,00 €,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 251/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25038/19-5-2016
γνωμοδότηση του δικηγόρου Δημητρίου Ζουμπίλη για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφασης του
9

Μικροδιαφορών) και του Παύλου Αβαγιανού.
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Ορισμός :

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

β)
δικαστικών
επιμελητών
και
συμβολαιογράφων.

Ειρηνοδικείου Καλλονής (Διαδικασία Μικροδιαφορών), και εγκρίνει την
καταβολή στον Παύλο Αβαγιανό του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.
[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 28 Ιουνίου 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.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
5.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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