
 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Μστιλήνη  16 Γεκεμβρίοσ  2011                   

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                       

Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής 
Email:dimos@mytilene.gr 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο   30                                                     
                                                    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  ΓΔΤΣΔΡΑ 19 Γεθεκβξίνπ 2011 ζηηο  13.00 ην κεζεκέξη κε ηα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            παξαθάησ  ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:   

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

  1.-Δηζεγεηηθή Έθζεζε επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012. 

  2.-Καζνξηζκόο ηειώλ –δηθαησκάησλ θιπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2012 θαη εθεμήο  

  3.-Έγθξηζε δηάζεζεο νξηζκέλσλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ: 

       (α).-πνζνύ 21,14 € γηα απόδνζε πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ κελόο Ννεκβξίνπ 2011 

       (β).-δηαθόξσλ πνζώλ ζύκθσλα κε ηελ από 7.12.2011 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Απνζήθεο- 

              Γηαρείξηζεο Τιηθώλ 

       (γ).-πνζνύ 26.000 € γηα δαπάλε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ησλ Γεκ.Γηακεξηζκάησλ  

               Αγ.Μαξίλαο,, Αιπθαληώλ, Λνπηξώλ, Σαμηαξρώλ θαη αξγηώλ πόιεο Μπηηιήλεο . 

        (δ).-πνζνύ 7.397,27 € γηα πιεξσκή ηνπ έξγνπ «Γηακόξθσζε δεκνηηθνύ θηηξίνπ θαη  

               κεηαηξνπή ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Γπκλαζίνπ Λνπηξ.Θεξκήο»  

       (ε).-πνζνύ 146.330,00 € γηα πιεξσκή ηεο αμίαο δαπάλεο γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα  

                ριννηάπεηα ζην πνδνζθαηξηθό γήπεδν Παπάδνπ Γήκνπ Γέξαο» 

       (ζη).-πνζνύ 3.347,51 € γηα πιεξσκή κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ζηε ζέζε  

              ΡΔΣΗΝΑΓΗΚΟ  

       (δ).- πνζνύ 38,50 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηαθνξάο ΦΠΑ 

       (ε).-πνζνύ 7.360,32 € γηα ακνηβέο νξθσηώλ ινγηζηώλ έηνπο 2009 ΓΔ Πισκαξίνπ 

       (ζ).- πνζνύ 7.360,32 € γηα ακνηβέο νξθσηώλ ινγηζηώλ έηνπο 2010 ΓΔ Πισκαξίνπ 

      (ηα).-πνζνύ 230,18 € γηα ηελ κεηεγγξαθή ζην Τπνζεθνθπιάθεην Μπηηιήλεο ηνπ ππ΄αξηζκ.  

               7230/3.12.2010 ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο 

       (ηβ).-280,77 € γηα επηζηξνθή αρξεσζηήησο 

4.-Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνπ 69.165,00 € κε ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ  

     γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Μ.Δ.Λ. Γήκνπ Λέζβνπ 

5.-Δμέηαζε ηεο ππ΄αξηζκ. 12/2011 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πέηξαο 

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

      αλαςπθηεξίνπ ζηελ Αγηάζν –από αλαβνιή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.-Δμέηαζε αηηήζεσλ ησλ θ.θ. Πξνθνπίαο Υηελέιιε θαη Μαξίαο Εήθα-από αλαβνιή. 

8.-Απόδνζε ινγαξηαζκώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο ησλ δεκνηηθώλ ππαιιήισλ θ.θ. Β.Σηηηξέθε  

     θαη Αλ.Παζηληνύ. 

9.-Οξηζκόο δηθεγόξσλ ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                          Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

                                                                                               Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ                                              

ΓΖΜΑΡΥΟ  ΛΔΒΟΤ 

 

 

ΓΖΜ. ΦΩΚ. ΒΟΤΝΑΣΟ 


