ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γραυείο Οικονομικής Δπιτροπής

Μστιλήνη 14 Οκτωβρίοσ 2011
Αριθμ. Πρωτ.:

Email:dimos@mytilene.gr

Αρηζκός Προζθιήζεφς 23
ΠΡΟ: Σακτικά μέλη της Οικονομικής
Δπιτροπής τοσ Γήμοσ Λέσβοσ
ας παραθαιούκε λα έιζεηε ζηο Γεκαρτείο [Δι.Βεληδέιοσ 13-17] ηελ
ΣΡΙΣΗ 18 Οθηφβρίοσ 2011 ζηης 13,00 κ.κ. γηα ζσλεδρίαζε

ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.-Έγκπιζη διάθεζηρ οπιζμένων πιζηώζεων ηος πποϋπολογιζμού:
(α).- για ζςμμεηοσή ηος Δήμος ζηην Αζηική μη Κεπδοζκοπική Εηαιπείαρ «Κόλπορ Γέπαρ»
ποζού 49.000,00 €
(β).-ππομήθεια βιβλίων ηα οποία θα διαηεθούν ζηιρ βιβλιοθήκερ ηων ζσολείων 1.500,00 €
(γ).- επγαζία εηήζιαρ επιηόπιαρ ςποζηήπιξηρ (ΕΕΤΥ) εθαπμογών ηος ππογπάμμαηορ Οικονομικήρ
Διασείπιζηρ ηος Δήμος Λέζβος 20.000,00 €
(δ).- «επισοπήγηζη ηος Ν.Π.Δ.Δ. Σσολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 75.000,00 €
(ε).- Επισοπήγηζη ηος Ν.Π.Δ.Δ. Σσολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 105.000,00 €
2.-Έγκπιζη ππακηικού ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην «προκήζεηα αδραλώλ σιηθώλ γηα
ηης αλάγθες ηοσ Γήκοσ Λέζβοσ».
3.-Έγκπιζη ππακηικού ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην «προκήζεηα ζερκού αζθαιηοκίγκαηος γηα
ηης αλάγθες ηοσ Γήκοσ Λέζβοσ».
4.-Έγκπιζη απεςθείαρ ανάθεζη εκπόνηζηρ κηημαηογπάθηζηρ και ζύνηαξη ηων κηημαηολογικών
πινάκων και διαγπαμμάηων ηος έπγος «Αποπεράηφζε παράθακυες Αγίας Παραζθεσής»
- διάθεζη πίζηωζηρ
5.-Έγκπιζη απεςθείαρ «Προκήζεηα σιηθώλ ζσληήρεζες –επηζθεσής θαη αληαιιαθηηθώλ ηφλ
παηδηθώλ ταρώλ ηοσ Γήκοσ Λέζβοσ»- διάθεζη πίζηωζηρ
6.-Έγκπιζη απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζηρ ηος έπγος «Καηεδάθηζε δύο [2] όκορφλ επηθίλδσλφλ
θηηζκάηφλ ζηελ οδό Αγίας οθίας Μσηηιήλες»- διάθεζη πίζηωζηρ
7.-Εξέηαζη καηαγγελίαρ Εςζηπαηίος Αλεξανδπή.
8.-Έγκπιζη ππακηικού δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθωζη ακινήηος ζηη Δημοηική Κοινόηηηα Μόπιαρ
9.-Έγκπιζη απόδοζηρ λογαπιαζμού ηων δημοηικών ςπαλλήλων:
(α).-Ανηωνίος Παζινιού για ππομήθεια θακέλων
(β).-Γπηγοπίος Κςπιάκη για ηην πληπωμή ζηη Δ.Ο.Υ. Μςηιλήνηρ ηων ηελών σπήζηρ έηοςρ 2011 για
ηα μησανήμαηα έπγων ηος Δήμος Λέζβος και ηων δημοηικών ενοηήηων .
10.- Έγκπιζη ηηρ με απιθμ. 31/2011 απόθαζηρ ηος Ν.Π. ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11.- Καηάπηιζη όπων διακήπςξηρ δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθωζη αγποηικών ακινήηων και
βοζκήζιμων εκηάζεων ηηρ Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Καλλονήρ

12.-Καηάπηιζη όπων διακήπςξηρ για ηην μίζθωζη ακινήηος πάπκινγκ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ
Σκοςηάπος,ζηη ηοποθεζία Άναξο
13.-Οπιζμόρ δικηγόπων ζε ςποθέζειρ ηος Δήμος.

Ο Πρόεδρος ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής Γήκοσ Λέζβοσ
ΒΟΤΝΑΣΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

