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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Μυτιλήνη, 17-07-2017 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                      Αριθ. πρωτ: -41258- 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                       

Αριθμός προσκλήσεως: 26η/2017 

 

 

                                                  ΠΡΟΣ: 

α)  Δήμαρχο κ. Γαληνό Σπυρίδωνα 

β) Τα Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου 

γ)  Προέδρους Δημ. &Τοπ. Κοινοτήτων                                                          

                                                                  

                                                                                                                                            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη ΔΕΥΤΕΡΑ  17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ώρα 

18:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 

(Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα: 

 

Α/Α   Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

1.  Αποδοχή ποσού €300.000,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών 

που αφορά «Επιχορήγηση για κάλυψη βιοτικών αναγκών 

λόγω σεισμού της 12/06/2017» 

 Δήμαρχος      

κ. Γαληνός 

2.  Έγκριση 48
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμαρχος       

κ. Γαληνός 

3.  Έγκριση 52
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμαρχος       

κ. Γαληνός 

4.  Έγκριση 55
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμαρχος       

κ. Γαληνός 

5.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Αντιδήμαρχος 

κ. Καρασάββας 

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: 

 

    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 
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1. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία αποδοχής από το Υπουργείο 

Εσωτερικών του ποσού των 300.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση των 

σεισμοπαθών της 12
ης

 Ιουνίου 2017 

 

2. Πρέπει να εγκριθεί άμεσα η 48
η
 τροποποίηση του προϋπολογισμού γιατί είναι 

επιτακτική ανάγκη και ζωτικής σημασίας να καταβληθούν όσο το δυνατό 

γρηγορότερα τα σχετικά οικονομικά βοηθήματα στους σεισμοπαθείς της 

Λέσβου 

 

3. Πρέπει να εγκριθεί άμεσα η 52
η
 τροποποίηση του προϋπολογισμού που αφορά 

στην πρόβλεψη Κ.Α. για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα (70) 

ατόμων, τρίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών που προήλθαν από το φονικό σεισμό της 12
ης

 Ιουνίου 2017 

 

4. Πρέπει να εγκριθεί άμεσα η 55
η
 τροποποίηση του προϋπολογισμού που αφορά 

στην πρόβλεψη Κ.Α. για δαπάνες εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12/06/2017. 

 

5. Πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 

εβδομήντα (70) ατόμων, τρίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από το φονικό σεισμό της 

12
ης

 Ιουνίου 2017 

 

 

 

 

 

                                            

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                 ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 

 

 

                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ 

 


