ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 9/10.4.2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με
μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Δήμαρχος Λέσβου Βουνάτσος Δημήτριος
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

Κατατίθενται ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Απαντάνε σχετικά ο κ.Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.
Συμβούλους
κ.κ.Π.Πατερέλλη,
Ε.Παλαιολόγο,
Γ.Πάλλη, Σ.Πολίτη ,Χ.Αργυρίου,Κ.,Κοτζαδημητρίου
και Ε.Κωνσταντιδέλλη.
Έγκριση μετακινήσεων
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου και του δημοτικού υπαλλήλου
κ. Ε.Μουφλουζέλλη στην Αθήνα , στις 22 Απριλίου 2013 προκειμένου
να συμμετάσχουν στην ετήσια Γενική συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων
Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ.
Έγκριση μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Εγκρίνει τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού για επιχορήγηση
του Ν.Π. Παιδείας με το ποσό των 230.000 €
Παρουσίαση της πορείας της ΑΔΕΛ Α.Ε, μετά από Γίνεται η παρουσίαση από τον Πρόεδρο της ΑΔΕΛ κ. Αριστείδη
σχετικό αίτημα είκοσι ενός[21] Δημ. Συμβούλων
Ταξείδη.
[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ 29/3/2013]
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Εγκρίνει την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής, Δήμου Λέσβου και ψήφιση και Προβολής, Δήμου Λέσβου και τη ψήφιση κανονισμού λειτουργίας
κανονισμού λειτουργίας της [ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ της, σύμφωνα με την εισήγηση.
29/3/2013]
Εξέτασης αιτήματος για
παροχή αιγίδας στην Κάνει δεκτή την αίτηση για παροχή αιγίδας στην έκθεση «expoέκθεση «expo-Aegean 2013» που θα πραγματοποιηθεί Aegean 2013» που θα πραγματοποιηθεί από 14-17 Ιουνίου στη Μαρίνα
από 14-17 Ιουνίου στη Μαρίνα Μυτιλήνης
Μυτιλήνης
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Αίτημα για εξωδικαστικό συμβιβασμό ή κατάργηση Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος
δίκης της εταιρείας «ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΠΕΤΟΝ-ΑΦΟΙ
Ν.ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε»

1.-Κωνσταντιδέλλης Εμμ.-Αντιπρόεδρος
2.-Χοχλάκα Βασιλική-Γραμματέας
3.-Αθανάσης Θεμιστοκλής
4.-Αθανασιάδης Απόστολος
5.-Αλεξίου Ευστράτιος
6.-Αντωνέλλη Αναστασία
7.-Αργυρίου Χρύσανθος
8.-Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
9.-Βατός Ιωάννης
10.-Βελούτσος Δημήτριος
11.-Βουνάτσος Γεώργιος
12.-Γυμνάγος Προκόπιος
13.-Δόλκα Σοφία
14.-Ζαφειρίου Δημήτριος
15.-Καραγεωργίου Ευστράτιος
16.-Κάσσιος Δημήτριος
17.-Κατράνης Νικόλαος
18.-Κορδώνης Χρήστος
19.-Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
20.-Κουμαράς Αντώνιος
21.-Κουνιαρέλλης Ηλίας
22.-Κυριαζής Γεώργιος
23.-Κύτελης Ευστράτιος
24.-Λεμονός Γεώργιος
25.-Μαρινάτος Σωτήριος
26.-Παλαιολόγος Ευάγγελος
27.-Πάλλης Γεώργιος
28.-Παρασκευαϊδης Παναγιώτης

Μυτιλήνη 11 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
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29.-Πατερέλλης Παντελεήμων
30.-Πατέστος Απόστολος
31.-Πνακά Ταξιαρχούλα
32.-Πολίτης Σταύρος
33.-Σάββα Περσεφόνη
34.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλη Αθηνά
35.-Σταμάτης Παναγιώτης
36.-Ταξείδης Αριστείδης
37.-Τσακίρης Ιωάννης
38.-Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος
39.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης
40.-Ψαρόπουλος Κωνσταντίνος

Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ήταν απών
ο κ. Γ.Πάλλης
Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος έφυγαν οι κ.κ. Ε.Αλεξίου,
Χ.Αργυρίου, Ε.Κύτελης ,Τ.Πνακά και Κ.Ψαρόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 9/11.4.2013 Συνεχιζόμενη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2013
του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Δήμαρχος Λέσβου Βουνάτσος Δημήτριος
4ο

Έγκριση μελετών και κατασκευής των παρακάτω
έργων:
(α) «Επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφοριακής
οργάνωσης Καλλονής
(β) «Κοπή θάμνων ,ψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων
χώρων Δήμου Λέσβου (Χρήση 2013)»
(γ) «Φύτευση δημοτικού κήπου στη Μυτιλήνη»
(δ) «Επιδιόρθωση οργάνων παιδικών χαρών
Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης»
(ε) «Εργασία ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου
Λέσβου»
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Έγκριση ή μη των παρακάτω αποφάσεων της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
(α) της αριθμ. 43/2013 σχετικά με την τροποποίηση
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης
στο βόρειο παραδοσιακό τμήμα ,περιοχή «Επάνω
Σκάλας» στο Ο.Τ. Γ364-Γ365»

(α)Εγκρίνει με πλειοψηφία-την επικαιροποίηση της μελέτης
κυκλοφοριακής οργάνωσης Καλλονής»
(β).-Εγκρίνει την με δημόσιο διαγωνισμό εκτέλεση του έργου «Κοπή
θάμνων ,ψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λέσβου
(Χρήση 2013)» συνολικής πίστωσης 180.000,00 €
(γ).-Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την εκτέλεση της εργασίας «Φύτευση
δημοτικού κήπου στη Μυτιλήνη» συνολικής πίστωσης 5.000,00 €
(δ).-Εγκρίνει-με πλειοψηφία-την εκτέλεση του έργου «Επιδιόρθωση
οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης» συνολικής
πίστωσης 23.200,00 €.
(ε).-Εγκρίνει –με πλειοψηφία- την εργασία «Εργασία ιατρικού ελέγχου
αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου» συνολικής πίστωσης 23.000,00 €.
(α).-Εγκρίνει την με αριθμ. 43/2013 σχετικά με την τροποποίηση του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης στο βόρειο
παραδοσιακό τμήμα ,περιοχή «Επάνω Σκάλας» στο Ο.Τ. Γ364-Γ365»
(β).-Εγκρίνει-με πλειοψηφία- την με αριθμ. 44/2013 σχετικά με τη λήψη
νέας κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τις άδειες
εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων

(β)της αριθμ. 44/2013 σχετικά με τη λήψη νέας
κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τις
άδειες εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή
προσώπων
6ο

Καταπολέμηση δάκου περιόδου 2013

Εγκρίνει την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την αποδοχή της
δακοκτονίας περιόδου 2013.
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a)Έναρξη
διαδικασιών
εκποίησης
ακινήτου
[οικοπέδου στις Ν. Κυδωνίες, εμβαδού 721,50] σε
άστεγους δημότες
[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ 29/3/2013]
(β)Έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης δημοτικού
ακινήτου στη Μήθυμνα.
(γ).-Έγκριση υπογραφής Συμφωνητικού μισθώσεων
ακινήτου στην Αγία Παρασκευή
(δ)Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης ακινήτου στη
Σκάλα Μυστεγνών
(ε) Έγκριση διαδικασιών εκμίσθωσης δημοτικού
ακινήτου στη παραλία Θερμής (λυόμενα δημοτικά
ακίνητα) [ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ 29/3/2013]
Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και κατάργηση
δικών, σχετικά με την αναδρομική καταβολή της
ειδικής μηνιαίας παροχής των 176 ευρώ.[ΑΠΟ
ΑΝΑΒΟΛΗ 29/3/2013]
(α)Αποδοχή επιχορηγήσεων
(β)Αποδοχή επιχορήγησης για την πληρωμή των
προνοιακών επιδομάτων
(γ)Tροποποίηση πρ/σμού οικ. έτους 2013
[σχετ. η από 2/4/2013 Εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας]

(α).-Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος.
(β).-Εγκρίνει την εκμίσθωσης και έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης
δημοτικού ακινήτου στη Μήθυμνα.
(γ).-Εγκρίνει την υπογραφή Συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου στην
Αγία Παρασκευή
(δ).-Εγκρίνει την έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης ακινήτου στη
Σκάλα Μυστεγνών
(ε).-Αποσύρεται το θέμα- έχει εγκριθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος προκειμένου να είναι παρούσα και
η αντιπολίτευση

(α).-Αποδέχεται επιχορήγηση ποσού 46.357,53 € για καταβολή
μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων από 1.9.2012 έως 31.12.2012.
(β).-Αποδέχεται την χρηματική εντολή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ποσού 1.103.624,88 € για καταβολή προνοιακών
επιδομάτων του Α΄Διμήνου 2013 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013).
(γ).-Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την
από 2/4/2013 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
Έγκριση επιστροφής επιχορήγησης στην ΔΕΔΑΠΑΛ Εγκρίνει την επιστροφή ποσού 184.374,71 € στη ΔΕΔΑΠΑΛ σύμφωνα
με την αριθμ.πρωτ. 22904/3.4.2013 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας.
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την εταιρεία Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος
«ΑΖΙΜΟΥΘΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ» (εκπρόσωπος
εταιρείας κα Πρέκα Δέσποινα)
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2012 της Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό έτους 2012 της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Πλακόστρωση Εγκρίνει-με πλειοψηφία- τον ΑΠΕ του έργου «Πλακόστρωση
διαδρόμων εντός του Νεκροταφείου του Αγ.Ιωάννη διαδρόμων εντός του Νεκροταφείου του Αγ.Ιωάννη στο Δ.Δ.

5

ο

15

16ο

17ο
18ο
19ο

20ο
21ο

22ο

στο Δ.Δ. Ταξιαρχών»

Ταξιαρχών»

(α)Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για
την κατεδάφιση κρασπέδου στην περιοχή της
Παναγιούδας
(β)Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για
την κατεδάφιση κλίμακας στη Δ.Ε. Πλωμαρίου
Έγκριση χορήγησης παράτασης των έργων:
(α) «Κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης
λυμάτων Δήμου Ερεσού Αντίσσης»
(β) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων (ΧΔΑ) στη θέση ΛΙΝΙΧΩΜΑ του Δήμου
Μανταμάδου Λέσβου
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για
το έργο «Κατασκευή έργων επεξεργασίας και
διάθεσης λυμάτων Δήμου Ερεσού-Αντίσσης»
Μίσθωση δημοτικού ακινήτου «Αγροτολέσχη»
Αγιάσου
(α)Μετατόπιση στύλου στη Συκαμιά Δ.Ε. Μήθυμνας
(β)Επέκταση δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ

(α).-Εγκρίνει τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για την
κατεδάφιση κρασπέδου στην περιοχή της Παναγιούδας, σύμφωνα με
την εισήγηση.
(β).-Εγκρίνει τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για την
κατεδάφιση κλίμακας στη Δ.Ε. Πλωμαρίου σύμφωνα με την εισήγηση.
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης των έργων:
(α) «Κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου
Ερεσού Αντίσσης»
(β) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΔΑ)
στη θέση ΛΙΝΟΧΩΜΑ του Δήμου Μανταμάδου Λέσβου
Ορίζει επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή
έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Ερεσού-Αντίσσης»
σύμφωνα με την εισήγηση.
Εγκρίνει τη μίσθωση δημοτικού ακινήτου «Αγροτολέσχη» Αγιάσου
σύμφωνα με την εισήγηση.
(α).-Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.250,00 € για μετακίνηση
στύλου της ΔΕΗ.
(β).-Εγκρίνει –με πλειοψηφία- διάθεση πίστωσης 1.098,64 € και
2.258,44 € για τοποθέτηση νέων στύλων της ΔΕΗ
Εγκρίνει-με πλειοψηφία- τη μελέτη και την με πρόχειρο διαγωνισμό
εκτέλεση της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε.
Μυτιλήνης.
(α).-Εγκρίνει με πλειοψηφία- το πρωτόκολλο προσωρινής-οριστικής
παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων στον αύλειο χώρο
νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Μανταμάδου»
(β).-Εγκρίνει-με πλειοψηφία- το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
του έργου «Αναπαλαίωση δημοτικού κτιρίου Συκά στο Σκαλοχώρι»

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
της προμήθειας ηλεκτρολογικών ειδών για τη Δ.Ε.
Μυτιλήνης
(α)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής
παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων στον
αύλειο χώρο νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου
Μανταμάδου»
(β)’Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπαλαίωση
δημοτικού κτιρίου Συκά στο Σκαλοχώρι»
Απευθείας ανάθεση των εργασιών για : α)Ανάπλαση Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση των εργασιών:
αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Παλαιοκήπου και β) α)Ανάπλαση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Παλαιοκήπου και β)
Συντήρηση-χρωματισμοί Γυμνασίου-Λυκείου Γέρας Συντήρηση-χρωματισμοί Γυμνασίου-Λυκείου Γέρας
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Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου στη Χίο στις 19 Απριλίου 2013
θέματα του Δήμου Λέσβου

Μυτιλήνη 12 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

1.-Αθανάσης Θεμιστοκλής
2.-Αστυρακάκης Κων/νος
3.-Βατός Ιωάννης
4.-Βουνάτσος Γεώργιος
5.-Γυμνάγος Προκόπιος
6.-Ζαφειρίου Δημήτριος
7.-Κατράνης Νικόλαος
8.-Κορδώνης Χρήστος
9.-Κουμαράς Αντώνιος
10.-Κουνιαρέλλης Ηλίας
11.-Κυριαζής Γεώργιος
12.-Μαρινάτος Σωτήρης
13.-Πάλλης Γεώργιος
14.-Ταξείδης Αριστείδης
15.-Τσακίρης Ιωάννης
16.-Φραγκόπουλος Κων/νος.
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