
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Μυτιλήνη 8 - 4 - 2016
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                    Αριθμ. Πρωτ. : 17716
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Προσκλήσεως :  14η 

ΠΡΟΣ:  
Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λέσβου :

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

ΚΟΙΝ. : Επικεφαλής Δημ. Παρατάξεων

            Παρακαλείσθε όπως  προσέλθετε  σε  συνεδρίαση της  Οικονομικής
Επιτροπής στο Δημαρχείο [Ελ. Βενιζέλου 13-17] την ΤΡΙΤΗ  12  Απριλίου 2016
και ώρα 09.30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.- Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2016.
2.- Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.
3.-  Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  των  όρων  του
διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών για την
συντήρηση  υδατοδεξαμενών  πυρόσβεσης  πολιτικής  προστασίας  Δήμου
Λέσβου.
4.- Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και διάθεση πιστώσεων για
επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού.
5.-  Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό  υπάλληλο  για  αγορά
προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας και γραμματοσήμων.
6.-  Έγκριση των τευχών  δημοπράτησης  και της διακήρυξης  δημοπρασίας
των έργων :
α) «Συντήρηση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης»,
β) «Ηλεκτροφωτισμός αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λισβορίου Δήμου
Λέσβου»,
γ) «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού πάρκου Αγ. Βασιλείου Μόριας».
7.-  Μείωση  κατά  50%  των  τελών  καθαριότητας  και  φωτισμού  ευπαθών
ομάδων πολιτών του Δήμου Λέσβου.
8.-  Έγκριση  πρακτικού  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
αυτόνομου ηλιακού φωτιστικού  τύπου προβολέα  για  τον  ηλεκτροφωτισμό
πάρκινγκ στη Σκάλα Ερεσού».
9.- Έγκριση των τευχών δημοπράτησης των έργων :
α)  «Εργασίες  άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών  και
αγροτικών οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα ΝΑ Λέσβου»,
β)  Εργασίες  άρσης  επικινδυνότητας  τοιχίων  αντιστήριξης  δημοτικών  και
αγροτικών οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου».
10.- Αποδοχή γνωμοδοτήσεων δικηγόρων.



11.- Ορισμός:
   α) δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Λέσβου
   β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων

                                                                           Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής
                                                                               Επιτροπής  Δήμου Λέσβου  

                                                                    ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
                                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σημείωση :  Οι  εισηγήσεις  για τα θέματα έχουν  αναρτηθεί  στο λογαριασμό  σας στο
Google     Drive   και μπορείτε να τα δείτε μέσω των   tablet   σας.


	Αριθμός Προσκλήσεως : 14η

