
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Μυτιλήνη 12 - 6 - 2015
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                    Αριθμ. Πρωτ. : 35484
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Προσκλήσεως :  24η 

ΠΡΟΣ:  
Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λέσβου :

κ.κ  Ν.  Καρασάββα, Θεόδ. Στεργίου, Κων. Κατσαρό , Παν. Κατσαβέλλη, Δημ.
Ακριώτη , Στρ. Καραγεωργίου , Ηλ. Κουνιαρέλλη και Ιωάν. Ξανθούλη

ΚΟΙΝ. : α) κ. Δήμαρχο Λέσβου
                                  β) Επικεφαλής Δημ. Παρατάξεων

            Παρακαλείσθε όπως  προσέλθετε  σε  συνεδρίαση της  Οικονομικής
Επιτροπής στο Δημαρχείο [Ελ. Βενιζέλου 13-17] την ΤΡΙΤΗ  16  Ιουνίου 2015
και ώρα 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.- Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2015.
2.- Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για α) πληρωμή δικηγόρων, β) έξοδα
δημοσιεύσεων, γ) μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας.
3.- Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.
4.- Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για πληρωμή παραβόλων
τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων που υφίστανται σε δημοτικά γήπεδα.
5.-  Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισμός  των  όρων  του
διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για 
α)  την  ‘Προμήθεια  θερμού  ασφαλτομίγματος  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου
Λέσβου’,
β) την ‘Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου’.
6.- Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την
διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  προμήθειας  ανταλλακτικών  των
μεταφορικών μέσων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου για
το έτος 2015.
7.- Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών
καυσίμων Δ.Ε. Μυτιλήνης και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Λέσβου και
των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού
8.-  Έγκριση  χορήγησης  άδειας,  εξόδων  μετακίνησης  και  ημερήσιας
αποζημίωσης  σε  δημοτικούς  υπαλλήλους  για  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικό
σεμινάριο.
9.- Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης
δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο  «Ανακατασκευή  πλακοστρώτου  στην
Τοπική Κοινότητα Πηγής».
10.-  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για  την εργασία «Ετήσια ασφάλιση
μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων Δήμου Λέσβου».
11.- Εξέταση ένστασης του κ. Μαρίνου Κουλουμαργέτου κατά του από 3-6-
2015  πρακτικού  δημοπρασίας  για  την  παραχώρηση  τμήματος  αιγιαλού  –

ΑΔΑ: 7Ζ5ΩΩΛΦ-Τ7Γ



παραλίας εμβαδού 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας στη Σκάλα Λουτρών της
Δ.Ε. Μυτιλήνης.
12.- Ορισμός:
   α) δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Λέσβου
   β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων

                                                                           Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής
                                                                           Επιτροπής  Δήμου Λέσβου  

                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΤΣΟΥΠΗΣ
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