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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     

                                                                         Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν    2 2 η ς
/ 3 1 - 8 - 2 0 1 5  

 

ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ 

        Συζήτηση-Ενημέρωση 

1)  Ενημέρωση-συζήτηση επί της αριθ. 44/2015 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου με θέμα «Έκδοση ψηφίσματος 

διαμαρτυρίας για τη μη λειτουργία μέχρι σήμερα της μονάδας Βιολογικού 

καθαρισμού στο Πλωμάρι» 

Αναγνώσθηκε η αριθ. 44/2015 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου με θέμα «Έκδοση 

ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη μη λειτουργία μέχρι σήμερα 

της μονάδας Βιολογικού καθαρισμού στο Πλωμάρι» και 

ακολούθησε συζήτηση επί των προβλημάτων του βιολογικού 

και των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη 

Δεν 

λήφθηκε 

απόφαση 

2)  Ενημέρωση-συζήτηση επί των προβλημάτων-ζημιών που προκλήθηκαν από την 

πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή Αγίας Μαρίνας-Λουτρών και επί των 

προτεινόμενων ενεργειών αποκατάστασής τους. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Λουτρών κ. Μαμώλης Βασίλειος  

ενημέρωσε το Σώμα για τις καταστροφές που προκλήθηκαν 

από την πρόσφατη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή Αγίας 

Μαρίνας-Λουτρών και πρότεινε  τις απαιτούμενες ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν από πλευράς Δήμου για την 

αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν  και ζήτησε  την 

απόδοση των όποιων  ευθυνών. 

Δεν 

λήφθηκε 

απόφαση 

 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης   

1) Υποβολή από την δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» ψηφίσματος 

συμπαράστασης κατά της προκαταρκτικής εξέτασης των αγροτών που 

συμμετείχαν σε συλλαλητήριο της 9/10/2014 

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε το υποβληθέν  από τη 

δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»ψήφισμα 

590 

2) Έγκριση πρόσληψης από την μισθώτρια κα Κατερίνη Παναγιώτα, ιδιωτικής 

εταιρίας φύλαξης   [SECURITY] για την προστασία του πάρκου Αγίας Ειρήνης. 

Κατά πλειοψηφία ενεκρίθη η πρόσληψη από την μισθώτρια 

κα Κατερίνη Παναγιώτα, ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης   

[SECURITY] για την προστασία του πάρκου Αγίας Ειρήνης 

591 

3)  Έγκριση πληρωμής ποσού 50.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6711.0002,από 

πόρους  Σ.Α.Τ.Α του Δήμου Λέσβου στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου  

Ομόφωνα ενεκρίθη  η πληρωμή ποσού 50.000,00 ευρώ από τον 

Κ.Α 00.6711.0002,από πόρους  Σ.Α.Τ.Α του Δήμου Λέσβου 

στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Λέσβου 

592 

4)  Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  για την ενταγμένη πράξη 

«Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις «Χαλκέλια» Δ.Ε Πλωμαρίου, 

Ομόφωνα το Σώμα αποδέχθηκε την κατανομή 

χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού  για την ενταγμένη πράξη 

593 
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«Ουτζά-Λεμονού» Δ.Ε Μυτιλήνης, «Πετρί 2 Δ.Ε Πέτρας» και «Υποδομές 

Σ.Μ.Α. Πέτρας-Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

«Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις «Χαλκέλια» Δ.Ε 

Πλωμαρίου, «Ουτζά-Λεμονού» Δ.Ε Μυτιλήνης, «Πετρί 2 Δ.Ε 

Πέτρας» και «Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας-Μήθυμνας, Δήμου 

Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 

5)  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου και 

στεφανιών για τις εκδηλώσεις μνήμης : α)της Μικρασιάτικης Καταστροφής και 

β)της απελευθέρωσης του νησιού από τα γερμανικά στρατεύματα 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για 

προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου και στεφανιών για τις 

εκδηλώσεις μνήμης : α)της Μικρασιάτικης Καταστροφής και 

β)της απελευθέρωσης του νησιού από τα γερμανικά 

στρατεύματα 

594 

         Ημερήσιας Διάταξης  

1)  Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του 

τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ» του άξονα 4, του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με κωδικό 

πράξης στο ΟΠΣΑΑ: 949164 

Ομόφωνα το Σώμα α)αποδέχτηκε την απόφαση 

προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

Τ.Κ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ» του άξονα 4, του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με κωδικό 

πράξης στο ΟΠΣΑΑ: 949164 και β) ενέκρινε την 

διενέργεια δημοπράτησης της ανωτέρω πράξης με τη 

διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού 

595 

2)  Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΣΩΜΑΤΟΥ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΩΜΑΤΟΥ» 

Ομόφωνα το Σώμα ενέκρινε το οριστικό πρωτόκολλο 

παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΣΩΜΑΤΟΥ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΩΜΑΤΟΥ» 

596 

3)  Παραχώρηση χρήσης θερμοπηγών ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ στην ΑΔΕΛ Α.Ε Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης 

θερμοπηγών ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ στην ΑΔΕΛ Α.Ε 

597 

4)  Τροποποίηση της αριθ. 500/2015 απόφασης του Δ.Σ Λέσβου περί 

Αντικατάστασης λογιστή για την εκκαθάριση-λύση της ΔΕΠΤΑΜ πρώην 

Δήμου Μυτιλήνης 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η ανάκληση της αριθ. 500/2015 

απόφασης του Δ.Σ Λέσβου περί Αντικατάστασης λογιστή 

για την εκκαθάριση-λύση της ΔΕΠΤΑΜ πρώην Δήμου 

Μυτιλήνης και η λήψη νέας επικαιροποιημένης επί του 

θέματος. 

598 

5)  Έγκριση συμμετοχής στο «Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ-ΜΑΡΙΝΕΣ» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συμμετοχή των κ.κ: 

Γενικού Γραμματέα Δήμου Λέσβου κ. Ελευθερίου 

Παπαϊωάννου και Πολιτικού Μηχανικού της Τεχνικής 

Υπηρεσίας κ. Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, στο «Πρώτο 

Πανελλήνιο Συνέδριο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ-

ΜΑΡΙΝΕΣ» 

599 
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6)  Έγκριση της αριθ. 42/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου 

«Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου 

Λουτρών Λέσβου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η αριθ. 42/2015 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου 

«Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Γήπεδο 

Ποδοσφαίρου Λουτρών Λέσβου» 

600 

7)  Έγκριση διενέργειας προμήθειας TABLET για τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε  η μελέτη και η διενέργεια 

προμήθειας TABLET για τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου  

601 

8)  Διεκδίκηση δικαιωμάτων Δήμου Λέσβου από την υπό εκκαθάριση 

Δημοτική Επιχείρηση «Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του 

Δήμου Ερεσού-Αντίσσης» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση περί διεκδίκησης 

δικαιωμάτων Δήμου Λέσβου από την υπό εκκαθάριση 

Δημοτική Επιχείρηση «Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση 

Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης», με τις 

τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν από τον εισηγητή 

κ.Κατσαρό 

602 

9)  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 120/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Λεπέτυμνο» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’αριθ. 120/2015 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στον Λεπέτυμνο» 

603 

10)  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής με θέμα «Χορήγηση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων επί 

της πλατείας Αγίου Ευστρατίου στη Δ.Κ Μυτιλήνης» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’αριθ. 126/2015 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Χορήγηση αδειών 

κατάληψης κοινόχρηστων χώρων επί της πλατείας Αγίου 

Ευστρατίου στη Δ.Κ Μυτιλήνης» 

604 

11)  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 127/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής με θέμα «Αίτημα για μετακίνηση ράμπας ΑΜΕΑ επί της παραλίας 

εντός οικισμού Πέτρας του Δήμου Λέσβου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’αριθ. 127/2015 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αίτημα για 

μετακίνηση ράμπας ΑΜΕΑ επί της παραλίας εντός 

οικισμού Πέτρας του Δήμου Λέσβου» 

605 

12)  Έγκριση εκτέλεσης με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασιών 

δασοπροστασίας 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η εκτέλεση με τη 

διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασιών 

δασοπροστασίας 

606 

13)  Έγκριση της μελέτης και του τρόπου διενέργειας της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού του Πολιτιστικού –Συνεδριακού 

Κέντρου Πέτρας «Στέλιος Παυλής», προϋπολογισμού 3.000 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου 16% ΦΠΑ 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και με απευθείας ανάθεση 

διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

Τεχνικού Εξοπλισμού του Πολιτιστικού –Συνεδριακού 

Κέντρου Πέτρας «Στέλιος Παυλής», προϋπολογισμού 

3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 16% ΦΠΑ 

607 

14)  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου 

Περιπατητικών Διαδρομών Δήμου Λέσβου «Περπατώντας στη φύση της 

Λέσβου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο 2
ος

 ΑΠΕ του έργου με τίτλο 

«Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου Περιπατητικών 

Διαδρομών Δήμου Λέσβου «Περπατώντας στη φύση της 

Λέσβου» 

608 
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15)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Περίφραξη 

και διαμόρφωση χώρου του νέου πολυιατρείου Γέρας στον Παπάδο» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής του έργου «Περίφραξη και διαμόρφωση 

χώρου του νέου πολυιατρείου Γέρας στον Παπάδο» 

609 

16)  Οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή Κτηρίου Βιβλιοθήκης (Κ2) 

και Βοηθητικών Χώρων Δήμου Ευεργέτουλα» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή του έργου 

«Κατασκευή Κτηρίου Βιβλιοθήκης (Κ2) και Βοηθητικών 

Χώρων Δήμου Ευεργέτουλα» 

610 

17)  Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο 

Άντισσας 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο Άντισσας 

611 

18)  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση 

όμβριων υδάτων και τσιμεντόστρωση πάρκου Χατζηδήμου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής του έργου «Σύνδεση όμβριων υδάτων και 

τσιμεντόστρωση πάρκου Χατζηδήμου» 

612 

19)  Έγκριση της αριθ. 145/2015 μελέτης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και 

αναδιαρρύθμισης κτηρίου στην Ερμού 311 στη Μυτιλήνη» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η αριθ. 145/2015 μελέτη με τίτλο 

«Εργασίες συντήρησης και αναδιαρρύθμισης κτηρίου 

στην Ερμού 311 στη Μυτιλήνη» 

613 

20)  Έγκριση της αριθ. 104/2015 μελέτης με τίτλο «Εργασίες άρσης 

επικινδυνότητας και κατεδάφισης επικίνδυνων και ετοιμόρροπων 

επικίνδυνων κατασκευών» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η αριθ. 104/2015 μελέτη με 

τίτλο «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και κατεδάφισης 

επικίνδυνων και ετοιμόρροπων επικίνδυνων 

κατασκευών» 

614 

21) Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του έργου «Επισκευαστικές εργασίες στο Ειρηνοδικείο 

Πολιχνίτου (ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου) για τη μεταστέγαση του 

Νηπιαγωγείου Πολιχνίτου. 

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο 1
ος

 ΑΠΕ του έργου 

«Επισκευαστικές εργασίες στο Ειρηνοδικείο Πολιχνίτου 

(ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου) για τη μεταστέγαση του 

Νηπιαγωγείου Πολιχνίτου. 

615 

22) Χορήγηση 5
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο 

«Έργα προστασίας ακτής Επανω Σκάλας & Επανασχεδιασμός τμήματος 

της οδού Ναυμαχίας Έλλης 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η χορήγηση 5
ης

 παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Έργα 

προστασίας ακτής Επανω Σκάλας & Επανασχεδιασμός 

τμήματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης 

616 

23) Έγκριση χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 

[1] με τίτλο «Πλακόστρωση Πεζοδρομίου Βατερών» της ενταγμένης 

πράξης «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Βατερών» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου με κωδικό MIS» [453349] 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση 1
ης

 παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] με τίτλο 

«Πλακόστρωση Πεζοδρομίου Βατερών» της ενταγμένης 

πράξης «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Βατερών» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 

με κωδικό MIS» [453349] 

617 

24) Έγκριση χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 

[1] με τίτλο «Αποπεράτωση πλακόστρωσης πεζοδρομίων Καλλονής» της 

ενταγμένης πράξης «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Καλλονής» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» με κωδικό MIS 

[455364] 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση 1
ης

 παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] με 

τίτλο«Αποπεράτωση πλακόστρωσης πεζοδρομίων 

Καλλονής» της ενταγμένης πράξης «Πλακόστρωση 

Πεζοδρομίων Καλλονής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

618 
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25) Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης του έργου  με τίτλο «Επισκευή Δρόμου προς 

Γυμνάσιο-Λύκειο Δ.Ε Πλωμαρίου» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε η με 

απευθείας ανάθεση εκτέλεση  του έργου με τίτλο 

«Επισκευή Δρόμου προς Γυμνάσιο-Λύκειο Δ.Ε 

Πλωμαρίου» 

619 

26) Τροποποίηση της αριθ. 311/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

σχετικά με την κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με 

τίτλο: «Αναδιάταξη χώρων στο ισόγειο του Δημοτικού Σχολείου 

Σκαλοχωρίου και αντικατάσταση κουφωμάτων». 

Ομόφωνα εγκρίθηκε τροποποίηση της αριθ. 311/2015 

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την 

κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με 

τίτλο: «Αναδιάταξη χώρων στο ισόγειο του Δημοτικού 

Σχολείου Σκαλοχωρίου και αντικατάσταση 

κουφωμάτων» με την προσθήκη ως συμβαλλόμενου 

μέλους της Προγραμματικής του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων 

620 

27) Έγκριση ασύρματης σύνδεσης με το διαδικτύου μέσω παρόχου κινητής 

τηλεφωνίας 

Ομόφωνα εγκρίθηκε  η ασύρματη σύνδεση με το 

διαδικτύου μέσω παρόχου κινητής τηλεφωνίας 

621 

28) Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν οι δαπάνες της αριθ.πρωτ. 

52424/26-8-2015 εισήγησης για επέκταση δημοτικού 

φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ 

622 

29) Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας, 

σύμφωνα με τις τροποποιημένες απαιτούμενες προδιαγραφές χώρου 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ -- 

30) Έγκριση εκμίσθωσης δικαιώματος υλοτομίας δασικών ειδών (τραχεία 

πεύκη) για τις ανάγκες του έργου: «Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης 

δάσους Αμπελικού» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εκμίσθωση δικαιώματος 

υλοτομίας δασικών ειδών (τραχεία πεύκη) για τις 

ανάγκες του έργου: «Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης 

δάσους Αμπελικού» 

623 

31) Εξέταση αιτήματος κ.Ν. Μηλιορέλλη για καταβολή οφειλής της 

ΔΕΠΤΑΜ 

Ομόφωνα το Σώμα αποφάσισε να μην προχωρήσει στην 

καταβολή οφειλών της ΔΕΠΤΑΜ πριν την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας εκκαθάρισης  της Δημοτικής 

Επιχείρησης ΔΕΠΤΑΜ του πρώην Δήμου Μυτιλήνης. 

624 

32) Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για 

θέματα του Δήμου 

Ομόφωνα το Σώμα ενέκρινε την μετακίνηση του 

Δημάρχου κ.Γαληνού Σπυρίδων στην Αθήνα την 

Τετάρτη 26 Αυγούστου , για τη συμμετοχή του στη 

συνεδρίαση της ΚΕΔΕ για το μεταναστευτικό, λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα της  

625 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     Μυτιλήνη,   1/9/2015 

  Ο Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         

Γεώργιος Ψάνης   


