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ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ.

Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου
Λέσβου
Αποδοχή πίστωσης €50.000,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του ισχυρού σεισμού που έπληξε
τη Λέσβο στις 12/6/2017
Έγκριση 74ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικονομικού έτους 2017
Αποδοχή και έγκριση Γ΄ κατανομής έτους 2017 για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατοικιών Δ.Ε. Μήθυμνας στους
αγροτικούς ιατρούς και μεταβίβαση συγκεκριμένης παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Λέσβου

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την μετακίνηση αιρετών εκτός έδρας
για θέματα του Δήμου Λέσβου
Κατά πλειοψηφία αποδέχεται πίστωση €50.000,00 από το
Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
ισχυρού σεισμού που έπληξε τη Λέσβο στις 12/6/2017
Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 74η τροποποίηση προϋπολογισμού
Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
Κατά πλειοψηφία αποδέχεται και εγκρίνει την Γ΄ κατανομή έτους
2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση κατοικιών
Δ.Ε. Μήθυμνας στους αγροτικούς ιατρούς και μεταβίβαση
συγκεκριμένης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Λέσβου
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Αποσύρθηκε

----

Κατά πλειοψηφία ορίζει τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
του
Ιδρύματος
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ» τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ψάνη Γεώργιο με
αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρυσάφη Νικόλαο
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Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
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Ημερήσιας Διάταξης
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Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου στο Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Α.Ε.» (πρώην ΕΨΥΠΑΛ)
Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ»
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Έγκριση Β΄ τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την Β’ τροποποίηση προϋπολογισμού
2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου
οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Λέσβου
ης
Έγκριση 66 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 66η τροποποίηση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017
Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
ης
Έγκριση 67 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 67η τροποποίηση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017
Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
ης
Έγκριση 68 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 68η τροποποίηση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017
Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή εφάπαξ Ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για
χρηματικού βοηθήματος στους πληγέντες από το σεισμό της καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους πληγέντες από
12/6/2017
το σεισμό της 12/6/2017
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη
βεβαίωση καλής εκτέλεσης
πρωτ. 56911/19-9-2017)
εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 56911/19-9-2017)
Έγκριση διενέργειας προμήθειας «βυθιζόμενων συστημάτων Ομόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας «βυθιζόμενων
κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων
κοινής χρήσης 1.100lt για τις ανάγκες Δ.Κ Πλωμαρίου»
σε κάδους
κοινής χρήσης 1.100lt για τις ανάγκες Δ.Κ
Πλωμαρίου»
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου Ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
έτους 2017 σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 10/2017 Δήμου Λέσβου έτους 2017 σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
αριθμ. 10/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την τροποποίηση Τεχνικού
έτους 2017 σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 11/2017 Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 σύμφωνα με την
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
εισήγηση της υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής
Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την πρακτική άσκηση έξι (6) νέων
προβλεπόμενων θέσεων των ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών με τίτλο
νεκροταφείων-κοιμητηρίων»
«Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων-κοιμητηρίων»
Έγκριση των μελετών με αριθ.171/2017 με τίτλο Προμήθεια κάδων Ομόφωνα εγκρίνει τις μελέτες αριθ.171/2017 με τίτλο Προμήθεια
οικιακής κομποστοποίησης και 172/2017 με τίτλο Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης και 172/2017 με τίτλο
υλικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών, και Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Οικιακή Κομποστοποίηση πολιτών, και έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Οικιακή
στο Δήμο Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου» στο Επιχειρησιακό
Βορείου Αιγαίου, στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον άξονα
περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων
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φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη,
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Προώθηση
οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης»
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και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια της
Πρόσκλησης με τίτλο «Προώθηση οικιακής και επιτόπιας
κομποστοποίησης»
Ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Γενικών
Υπηρεσιών , για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Βατερών το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Βατερά
από 7/7/2017 έως 31/8/2017 (αριθ. πρωτ. 54099/7-9-2017)
Ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Γενικών
Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Βατερών το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Βατερά
από 7/7/2017 έως 31/8/2017 (αριθ. πρωτ. 54562/8-9-2017)

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών,
για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Βατερών το οποίο πραγματοποιήθηκε
στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Βατερά από 7/7/2017 έως
31/8/2017 (αριθ. πρωτ. 54099/7-9-2017)
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών,
για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Βατερών το οποίο πραγματοποιήθηκε
στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Βατερά από 7/7/2017 έως
31/8/2017 (αριθ. πρωτ. 54562/8-9-2017)

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ψάνης
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