
 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Μστιλήνη   25  Νοεμβρίοσ  2011                   

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                       

Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής 
Email:dimos@mytilene.gr 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο   28                                                     
                                                    ΠΡΟ:  Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 

                                                                  Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ  

                                                 θ.θ Υαηδεθνκλελό, Παηεξέιιε, Παιαηνιόγνπ, 

                                                 Καηξάλε, Πνιίηε, Εαθεηξίνπ Γεκ.,Μαξηλάην  

                                                 θαη Φξαγθόπνπιν.                  

          Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρείν  

          [Δι.Βεληδέινπ 13-17] ηελ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ 2 Γεθεκβξίνπ 2011 ζηηο  12.00 ην κεζεκέξη κε ηα  

            παξαθάησ  ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:   

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

  1.- Έγθξηζε δηάζεζεο νξηζκέλσλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ: 

       (α).-πνζνύ 673,94 € γηα επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

       (β).-πνζνύ 7.683,21 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 2
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή Παηδηθνύ  

              ηαζκνύ Γήκνπ Πισκαξίνπ» 

        (γ).-πνζνύ 1.500,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο δαπάλεο πξνκήζεηαο 100 βηβιίσλ Σνπηθή  

              Ηζηνξία. Αλαθνξέο ζηε λεόηεξε θαη ζύγρξνλε Ηζηνξία ηεο Λέζβνπ. 

        (δ).-πνζνύ 313,20 € γηα ειεθηξνδόηεζε Γεκνηηθήο πιαηείαο ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα. 

        (ε).-πνζνύ 63.100,00 € γηα ηελ επηρνξήγεζε όισλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Πξσηνβάζκηαο  

               Δθπ/ζεο. 

       (ζη).-πνζνύ 29.455,82 € ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο «Γξάζεηο πξνζαξκνγήο ηεο παξαδνζηαθήο  

                αγγεηνπιαζηηθήο –θεξακηθήο ζην ζύγρξνλν επηρεηξείλ» κε θσδηθό όλνκα GERAMEUS 

       (δ).-πνζνύ 241.261,53+35.020,56+1.294,06+9.489,74 επηρνξήγεζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

       (ε).-H κε αξηζκ.πξση. 99830/28.11.2011 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 

       (ζ).-πνζνύ 1.926,06 € γηα πιεξσκή δηθεγόξσλ 

       (η).-πνζνύ 314,59 € γηα πιεξσκή δηαθόξσλ δεκνζηεύζεσλ 

      (ηα).-πνζνύ 52.250,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα ,εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηζρπξνύ server  

               κε SQL 2008 θαη Citrix γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ-έγθξηζε ηερληθώλ  

               πξνδηαγξαθώλ 

      (ηβ).-πνζνύ 69.600,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα ,αλαιώζηκσλ πιηθώλ ηόλεξ θιπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ  

              θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ-έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

      (ηγ).-πνζνύ 69.600,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα ,αλαιώζηκσλ πιηθώλ ηόλεξ ,πιεθηξνιόγηα πνληίθηα  

               θιπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

      (ηδ).-ε από 24.11.2011 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθνύ 

2.-Έγθξηζε αλάζεζεο εθπόλεζεο κειέηεο, πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε κειέηεο θαηαζθεπήο ηνπ  

     έξγνπ «Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάησλ νηθηζκώλ Γήκνπ Πέηξαο» 

3.-Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηώλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαπαλώλ  

     θαζ/ηαο θαη θσηηζκνύ (εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο) 

4.-Αλαπξνζαξκνγή ηειώλ ύδξεπζεο απνρέηεπζεο. 

5.-Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ 

6.-Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο βνζθίζεκσλ εθηάζεσλ θαη θαιιηεξγήζηκεο γεο ηεο  

     Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιινλήο 

 

 



 

 

 

7.-Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ (Αγξνηεκάρην) κε  

     ηελ νλνκαζία «Γνπξλέια» πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μεγάιε Λίκλε» ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηα  

     Αγηάζνπ. 

8.-Δγθξηζε πξαθηηθώλ δηαγσληζκώλ: 

 Πξνκήζεηα Ζ/Μ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Λέζβνπ 

 Πξνκήζεηα Ζ/Μ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο Γήκνπ Λέζβνπ 

 Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηηο αλάγθεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εμσηεξηθώλ δηθηύσλ 

ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 Πξνκήζεηα αλαιώζηκσλ πιηθώλ, ηόλεξ, πιεθηξνιόγηα ,πνληίθηα θιπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ  

9-Έγθξηζε κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ  

     ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ» 

10.-Δμέηαζε θαηαγγειίαο ηνπ θ. Δπζηξαηίνπ Αιεμαλδξή-από αλαβνιή 

11.-Δμέηαζε αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Εήθα γηα ζπκςεθηζκό δαπαλώλ αλαθαίληζεο ηνπ δεκνηηθνύ  

       αλαςπθηεξίνπ ζηελ Αγηάζν. 

12.-Δμέηαζε αηηήζεσλ ησλ θ.θ. Πξνθνπίαο Υηελέιιε θαη Μαξίαο Εήθα. 

13.-Έγθξηζε απνινγηζκώλ ρνιηθώλ επηηξνπώλ έηνπο 2010. 

14.-Έγθξηζε απόδνζεο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο (Κνπηξνπιή Διέλε, Καπηαλή  

       Μαξία) 

15.-Απνδνρή θιεξνλνκηάο Γηαζήθεο Διεπζεξηάδε Δπζηξαηίνπ. 
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                                                                          Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

                                                                                               Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ                                              

ΓΖΜΑΡΥΟ  ΛΔΒΟΤ 

 

 

 

ΓΖΜ. ΦΩΚ. ΒΟΤΝΑΣΟ 


