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Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
1.
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας
ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες αποκατάστασης των δικτύων από με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για
τις ανάγκες αποκατάστασης των δικτύων από το Δήμο
το Δήμο Λέσβου προς παράδοσή των στη ΔΕΥΑΛ»
Λέσβου προς παράδοσή των στη ΔΕΥΑΛ»
2.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας χρωμάτων, μονωτικών και σχετικών Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας
χρωμάτων, μονωτικών και σχετικών υλικών για τις
υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου
ανάγκες του Δήμου Λέσβου
3.
Έγκριση παραχώρησης κτιρίου «Πρώην Γεωργικής Σχολής Πλωμαρίου» Ομόφωνα εγκρίθηκε η παραχώρηση κτιρίου «Πρώην
Γεωργικής Σχολής Πλωμαρίου» στο 1ο ΕΠΑΛ Πλωμαρίου
στο 1ο ΕΠΑΛ Πλωμαρίου
4.

5.

6.

Έγκριση πληρωμής ετήσιας συνδρομής τελών κατοχής ανανέωσης για το Ομόφωνα εγκρίθηκε η πληρωμή ετήσιας συνδρομής τελών
κατοχής ανανέωσης για το διαδικτυακό όνομα ιστοχώρου
διαδικτυακό όνομα ιστοχώρου www.gera.gr
www.gera.gr
Επιχορήγηση του «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η Επιχορήγηση του
Δήμου Λέσβου» για την υλοποίηση των εκδηλώσεων «Λεσβιακό «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου
Λέσβου» με το ποσό των 47.000,00 € για την υλοποίηση
Καλοκαίρι 2015»
των εκδηλώσεων «Λεσβιακό Καλοκαίρι 2015»
Ένσταση της αναδόχου Εργοληπτικής Εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε» του Ομόφωνα :
έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή Α)Απορρίφθηκε η ένσταση της αναδόχου Εργοληπτικής
Εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε» του έργου με τίτλο «Βελτίωση
του Δήμου Μανταμάδου», περί τόκων υπερημερίας
Αγροτικής Οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Μανταμάδου» ,ως προς το σκέλος των τόκων υπερημερίας
που αφορούν τον 4ο λογαριασμό
Β)Έγινε εν μέρει δεκτή η ένσταση ως προς το σκέλος των
τόκων υπερημερίας που αφορούν τον 6ο λογαριασμό όμως
με ημερομηνία έναρξης τοκοφορίας από 31/12/2011
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Γ) Βάσει των ανωτέρω (Α & Β σκέλη) η ανάδοχος εταιρία
θα πρέπει να επαναυποβάλλει τον 7ο λογαριασμό
Ημερήσιας Διάταξης
1.

Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης των προς παραχώρηση τμημάτων Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασιών
αιγιαλού παραλίας Δήμου Λέσβου για άσκηση δραστηριοτήτων δημοπράτησης των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού
παραλίας Δήμου Λέσβου για άσκηση δραστηριοτήτων
εξυπηρέτησης λουομένων ή της αναψυχής του κοινού
εξυπηρέτησης λουομένων ή της αναψυχής του κοινού, με
την προσθήκη του τμήματος αιγιαλού-παραλίας που
βρίσκεται στη θέση «Φοινικόδασος» της Τοπικής
Κοινότητας Παναγιούδας για χρήση Καντίνας.
Μυτιλήνη, 12/5/2015
Ο Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

Γεώργιος Ψάνης
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