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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 33/20-11-2013 

 

 Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ.33/20-11-2013  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου  

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1.  1o προ-ημερήσιας 648 Έγκριση της οριστικής μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση 

Σιγρίου» και ένταξη του στην πράξη με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αγροτική Αναγέννηση 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Κωδ.6107) 

Πρόσκληση 99 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την οριστική μελέτη και τα τέυχη 

δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση Σιγρίου» 

και ένταξη του στην πράξη με τίτλο: «Ολοκληρωμένα Σχέδια 

για την Αγροτική Αναγέννηση της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου (Κωδ.6107) Πρόσκληση 99 

2.  2o  προ-ημερήσιας 649 Έγκριση της επικαιροποίησης της υπ’αριθ. 8/2006 

μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ» και έγκριση 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλάισιο της 

Πρόσκλησης 99 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την υπ’αριθ. 8/2006 μελέτης με τίτλο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ» και την υποβολή 

αίτησης χρηματοδότησης στο πλάισιο της Πρόσκλησης 99 της 

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 

3.  3o προ-ημερήσιας 650 1. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και 

ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου για το έτος 

2013 και 2) έγκριση της μελέτης και υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) 

Δήμου Λέσβου του ΠΕΠΕ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

(2007-2013) του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού 

Κέντρου Ερεσού» 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα  

Α)την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ετησίου 

προγράμματος δράσης του Δήμου για το έτος 2013  

Β) τη μελέτη και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 

πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) Δήμου Λέσβου του ΠΕΠΕ Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου (2007-2013) του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού 

Κέντρου Ερεσού» 

4.  4o προ-ημερήσιας 651 Τροποποίηση προϋπολογισμού-Ένταξη της εργασίας 

«Μετατόπιση δικτύου οπτικών ινών Forth net στην οδό 

Ναυμαχίας Έλλης» 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση προϋπολογισμού-

Ένταξη της εργασίας «Μετατόπιση δικτύου οπτικών ινών Forth 

net στην οδό Ναυμαχίας Έλλης» 



 2 

5.  5o προ-ημερήσιας 652 Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 

1080/1980 

Το Δ.Σ όρισε ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο 

κ.Κατράνη με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο 

κ.Αργυρίου, Γραμματέα την υπάλληλο κα Κερμπάτσου 

Ουρανία με αναπληρωτή τον υπάλληλο κ.Χιωτέλλη. Επίσης 

όρισε αναπληρωματικό μέλος του κ.Αθανάση τη Δημοτική 

Σύμβουλο κα Βαμβουρέλλη και αναπληρωματικό μέλος του 

δημότη κ.Στέλιου Αναγνώστου τον δημότη κ.Σαλταμάρα 

Γεώργιο 

6.  6o προ-ημερήσιας 653 Αποδοχή απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: 

«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Το Δ.Σ αποδέχθηκε ομόφωνα την ένταξη της πράξης με τίτλο: 

«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

7.  13
ο
 ημερήσιας  654 Έγκριση μελέτης του έργου << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ>>, πρ/σμού ευρώ 445.000,00 με 

ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, για την υποβολή 

πρότασης στα Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης 

περιοχών υπαίθρου Δήμου Λέσβου    

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη  του έργου << 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ>>, πρ/σμού ευρώ 

445.000,00 με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, και την 

υποβολή πρότασης στα Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης 

περιοχών υπαίθρου Δήμου Λέσβου    

8.  1
ο
 ημερήσιας 655 Ανάληψη υποχρέωσης  από το Δήμο εξόφλησης 

οφειλών,  δημοτικών επιχειρήσεων << Τεχνική 

Καλλονής>> και <<ΔΕΤΑΜ>>, σε προμηθευτές κ.λ.π 

 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την ανάληψη υποχρέωσης από το 

Δήμο εξόφλησης οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης «Τεχνική 

Καλλονής»ενώ καταψήφισε τα αιτήματα για ανάληψη 

υποχρέωσης από το Δήμο εξόφλησης οφειλών  της ΔΕΤΑΜ 

9.  20
ο
 ημερήσιας 656 Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών , για 

την αντιμετώπιση δαπανών καθαριότητας και 

φωτισμού 

Το Δ.Σ καθόρισε  ως συντελεστές ανταποδοτικών τελών για 

όλες τις Δημοτικές Ενότητες εκτός της Δ.Ε Μυτιλήνης, ποσό 

1,40 ευρώ /τ.μ για οικίες και 2,50 ευρώ /τ.μ για καταστήματα 

10.  3
ο
 ημερήσιας 657 Xορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

<< Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Αγιάσου-Ανάδοχος 

ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου << Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Αγιάσου-

Ανάδοχος ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε 

11.  4
ο
 ημερήσιας 658 Xορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

<< Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Κρεμαστή Δημ. 

Ενότητας Αγ. Παρασκευής-Ανάδοχος ΜΙΝΑΡΒΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση προθεσμίας εκτέλεσης 

του έργου << Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Κρεμαστή Δημ. 

Ενότητας Αγ. Παρασκευής-Ανάδοχος ΜΙΝΑΡΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε 

12.  5
ο
 ημερήσιας 659 Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας, για 

το έργο << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ>> 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη σύσταση κατασκευαστικής 

κοινοπραξίας, για το έργο << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ>> 

13.  6
ο
  ημερήσιας 660 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 

<< ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ>>, Ανάδοχος Ε. ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ  

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής του έργου << ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 

ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ>>, Ανάδοχος Ε. 

ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ 
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14.  7
ο
 ημερήσιας 661 Έγκριση 1

ου
 ανακεφ. Πίνακα εργασιών του έργου << 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ 

ΛΟΥΤΡΩΝ>>,Ανάδοχος ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τον 1
ο
 ανακεφ. Πίνακα εργασιών του 

έργου << ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ 

ΛΟΥΤΡΩΝ>>,Ανάδοχος ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

15.  8
ο
 ημερήσιας 662 Έγκριση μελετών των έργων: α] Αποκατάσταση 

ζημιών στο δίκτυο αποχέτευσης Παρακοίλων και β] 

Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο αποχέτευσης 

Βρίσας, πρ/σμού ευρώ 13.572,00, αντίστοιχα 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις μελέτες των έργων: α] 

Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο αποχέτευσης Παρακοίλων 

και β] Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο αποχέτευσης 

Βρίσας, πρ/σμού ευρώ 13.572,00, αντίστοιχα 

16.  9
ο
 ημερήσιας 663 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 

<< ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΧΙΒΑΔΑ>>, 

Ανάδοχος κοινοπραξία Χάλακας-Ηλίας, συνολκή 

δαπάνη ευρώ 35.043,16  

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής του έργου<< ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΧΙΒΑΔΑ>>, Ανάδοχος κοινοπραξία Χάλακας-Ηλίας, συνολκή 

δαπάνη ευρώ 35.043,16 

      17. 10
ο
 ημερήσιας 664 Έγκριση 2

ου
 ΑΠΕ του έργου << Επισκευές, 

εγκατάσταση θέρμανσης και κατάλληλου τεχνικού 

φωτισμού στο Μουσείο Θεοφίλου>>, Ανάδοχος Γρ. 

Χάλακας 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τον 2
ο
 ΑΠΕ του έργου << Επισκευές, 

εγκατάσταση θέρμανσης και κατάλληλου τεχνικού φωτισμού 

στο Μουσείο Θεοφίλου>>, Ανάδοχος Γρ. Χάλακας 

      18. 11
ο
 ημερήσιας 665 Έγκριση 1

ου
 ΑΠΕ του έργου <<Αποκατάσταση χώρου 

ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων{ΧΑΔΑ] στη θέση 

ΚΑΡΑΤΕΠΕΣ του πρώην Δήμου Μήθυμνας>> και 

παράταση εργασιών 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τον 1
ο
  ΑΠΕ του έργου 

<<Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης 

αποβλήτων{ΧΑΔΑ] στη θέση ΚΑΡΑΤΕΠΕΣ του πρώην 

Δήμου Μήθυμνας>> και παράταση εργασιών 

     19. 12
ο
 ημερήσιας 666 Έγκριση μελέτης με τίτλο <<Αποκατάσταση τριών 

πεζογεφυρών Νεοχωρίου>>, πρ/σμού ευρώ 6.786,00 και 

εγγραφή νέου κωδικού εξόδων στον πρ/σμό του Δήμου. 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μελέτη με τίτλο 

<<Αποκατάσταση τριών πεζογεφυρών Νεοχωρίου>>, πρ/σμού 

ευρώ 6.786,00 και εγγραφή νέου κωδικού εξόδων στον πρ/σμό 

του Δήμου 

    20. 16
ο
 ημερήσιας --- Έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ 9.792,72 απολογιστικά, 

που πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση 

βατότητας δρόμων στην περιοχή της Δημ. Ενοτ. Γέρας 

                ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

    21. 14
ο 

ημερήσιας 667 Έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ 20.942,64 απολογιστικά, 

που πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση 

διαρροής λυμάτων σε υφιστάμενο αγωγό στον οικισμό 

Αγιάσου. 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη ποσού ευρώ 

20.942,64 απολογιστικά, που πραγματοποιήθηκε για την 

αποκατάσταση διαρροής λυμάτων σε υφιστάμενο αγωγό στον 

οικισμό Αγιάσου. 

22. 15
ο
 ημερήσιας 668 Έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ 13.926,96 απολογιστικά, 

που πραγματοποιήθηκε για τον καθαρισμό 

πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων υδάτων στην Αγ. 

Παρασκευή 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δαπάνη ποσού  ευρώ 

13.926,96 απολογιστικά, που πραγματοποιήθηκε για τον 

καθαρισμό πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων υδάτων στην Αγ. 

Παρασκευή 

23. 17
ο
 ημερήσιας 669 Έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ 3.507,84 απολογιστικά, 

που πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση 

διαρροής λυμάτων σε υφιστάμενο αγωγό στον οικισμό 

Βρίσας. 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δαπάνη ποσού ευρώ 

3.507,84 απολογιστικά, που πραγματοποιήθηκε για την 

αποκατάσταση διαρροής λυμάτων σε υφιστάμενο αγωγό στον 

οικισμό Βρίσας. 

24. 18
ο
 ημερήσιας 670 Έγκριση μελέτης με τίτλο << Ανακαίνιση γηπέδου 

Πηγής>> αρμοδιότητας Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής, πρ/σμού 10.242,45 κ.λ.π 

ενέργειες. 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη με τίτλο << Ανακαίνιση 

γηπέδου Πηγής>> αρμοδιότητας Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής, πρ/σμού 10.242,45 κ.λ.π ενέργειες. 
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      25. 19
ο
 ημερήσιας 671 Έγκριση μελέτης του έργου << Ανακαίνιση συνθετικού 

χλοοτάπητα δημ. σταδίου Παπάδου-Γέρας>>, πρ/σμού 

ευρώ 10.240,00 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη του έργου << Ανακαίνιση 

συνθετικού χλοοτάπητα δημ. σταδίου Παπάδου-Γέρας>>, 

πρ/σμού ευρώ 10.240,00 

      26. 21
ο
 ημερήσιας 672 Αναπλήρωση παραιτηθέντος δημ. συμβούλου κ. 

Τσακίρη, στο συμβούλιο του ΝΠΔΔ << Κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης >> 

Το Δ.Σ όρισε ομόφωνα   ως μέλος του Δ.Σ του ΝΠΔΔ << 

Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης >> σε αντικατάσταση 

του παραιτηθέντος δημ.συμβούλου τον δημοτικό σύμβουλο 

κ.Αθανάση Θεμιστοκλή 

      27. 22
ο
 ημερήσιας 673 Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της κας Καλλιόπης 

Καθιώτου-Δημ. Εν. Καλλονής 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής 

της κας Καλλιόπης Καθιώτου-Δημ. Εν. Καλλονής 

        28. 23
ο
 ημερήσιας  674 Τροποποίηση πρ/σμού Δήμου[σχ. έγγραφο 94987/15-11-

2013] 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση πρ/σμού Δήμου[σχ. 

έγγραφο 94987/15-11-2013] 

   29. 24
ο
 ημερήσιας 675 Τροποποίηση πρ/σμού Δήμου[σχ. έγγραφο 94955/15-11-

2013] 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση πρ/σμού Δήμου[σχ. 

έγγραφο 94955/15-11-2013] 

   30. 25
ο
 ημερήσιας 676 Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών κας Δήμητρας 

Κίτσου 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών 

κας Δήμητρας Κίτσου 

  31. 26
ο
 ημερήσιας 677 Αποδοχή πιστώσεων[σχ. έγγραφα 94847/14-11-2013 και 

95022/15-11-2013] 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή πιστώσεων[σχ. έγγραφα 

94847/14-11-2013 και 95022/15-11-2013 

  32. 27
ο
 ημερήσιας 678 Έγκριση διάθεσης πίστωσης, ευρώ 100,00 για δαπάνες 

εκδηλώσεων εορτασμού των ενόπλων δυνάμεων 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση πίστωσης, ευρώ 100,00 για 

δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού των ενόπλων δυνάμεων 

  33. 28
ο
 ημερήσιας 679 Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ ΟΑΕΔ 

και Δήμου Λέσβου, για την λειτουργία γραφείου 

ανταποκριτή ΟΑΕΔ της Δημ. Εν. Πλωμαρίου  και 

Μήθυμνας  

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση προγραμματικής 

σύμβασης, μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Λέσβου, για την λειτουργία 

γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ της Δημ. Εν. Πλωμαρίου  και 

Μήθυμνας 

 34. 2
ο
 ημερήσιας 680 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ευρώ 2.761,97 για 

την ολοκλήρωση εργαστηριακών αναλύσεων για την 

αναγνώριση των θερμοπηγών Πολιχνίτου, Λ. Θερμής 

και Λισβορίου Δήμου Λέσβου 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση πίστωσης ποσού ευρώ 

2.761,97 για την ολοκλήρωση εργαστηριακών αναλύσεων για 

την αναγνώριση των θερμοπηγών Πολιχνίτου, Λ. Θερμής και 

Λισβορίου Δήμου Λέσβου 

 35. 29
ο
 ημερήσιας  681 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τις παρακάτω μετακινήσεις: 

-του κ.Βατού στην Αθήνα-πρόγραμμα Δάφνη 

-του κ.Δημάρχου και κ.Κορδώνη στη Θεσσαλονίκη-Έκθεση 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

-του κ.Δημάρχου στην Αθήνα-έκτακτη συνέλευση ΚΕΔΕ 

-του κ.Κατράνη  στην Αθήνα- έκτακτη συνέλευση ΚΕΔΕ 

-νομιμοποίησε τη μετακίνηση του κ.Αθανασιάδη στην Αθήνα-

θέμα ακτοπλοικό  

 

    

Μυτιλήνη 21 Νοεμβρίου    2013 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 

 

 


