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ΠΡΟ: Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
θ.θ Υαηδεθνκλελό, Παηεξέιιε, Παιαηνιόγνπ,
Καηξάλε, Πνιίηε, Εαθεηξίνπ Γεκ.,Μαξηλάην
θαη Φξαγθόπνπιν.
Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρείν
[Δι.Βεληδέινπ 13-17] ηελ ΣΡΗΣΖ 1 Ννεκβξίνπ 2011 ζηηο 13.00, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα
εκεξήζηαο δηάηαμεο:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.- Έγθξηζε δηάζεζεο νξηζκέλσλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ:
(α).-πνζνύ 12.180 € γηα ηελ ηνπνγξαθηθή κειέηε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή αξδεπηηθνύ δηθηύνπ
Λάκπνπ Μύισλ Λέζβνπ»
(β).-πνζνύ 173.600,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 5νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ «Δγθαηάζηαζε
Δπεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ Γήκνπ Γέξαο [πηζηώζεηο ΔΠΠΔΡΑΑ]
(γ).-πνζνύ 67.276,00 € γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο γηα θαζαξηζκό νδώλ θνηλ.ρώξσλ,πιαηεηώλ
θιπ απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ζε ΥΑΓΑ ΓΔ Πισκαξίνπ.
(δ).-πνζνύ 20.420,00 € γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο γηα απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη
κεηαθνξά ζε ΥΑΓΑ ΓΔ Πισκαξίνπ
(ε).-πνζνύ 861,00 € γηα ηελ πιεξσκή εθηίκεζεο ησλ νηθνπέδσλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα
Πνιηρλίηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ηεο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ
(ζη).-πνζνύ 2.824,00 € γηα ηελ πιεξσκή δηθεγόξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε
ηελ θαηάζηαζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ.
(δ).-πνζνύ 9.139,08 € γηα ηελ πιεξσκή δηαθόξσλ δεκνζηεύζεσλ ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε
ηελ θαηάζηαζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ.
(ε).-πνζνύ 1.102,58 € γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο πιήξνπο ηειεθσληθνύ θέληξνπ κε ςεθηαθή
ηειεθσληθή ζπζθεπή.
(ζ).-πνζνύ 2.572,62 € γηα ηελ πιεξσκή εηδώλ θαζαξηόηεηαο –εππξεπηζκνύ.
(η).-πνζνύ 3.003,66 € γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηζκνύ γξαθείσλ.
(ηα).-πνζνύ 1.574,68 € γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο.
(ηβ).-πνζνύ 183,98 € γηα ηελ πξνκήζεηα πγξνύ απόζκεζεο θάδσλ.
(ηγ).-πνζνύ 20.000,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηεο εξγαζίαο εηήζηαο επηηόπηαο ππνζηήξημεο
(ΔΔΣΤ) εθαξκνγώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
2.-Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο ηεο πξνκήζεηαο «ζάθσλ απνξξηκκάησλ γηα ηηο

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ»
3.-Έγθξηζε θαζνξηζκνύ λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε
βαηόηεηαο Δ.Βνζηάλε (Ννζνθνκείν)
5.-Καηαξηηζκόο όξσλ δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο εξγαζίαο
«Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ»

6.-Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζηώλ Γ.Δ. Γέξαο ΞΔΝΩΝΑ θνπέινπ θαη Καηάζηεκα θάησ από
ην Πνιύθεληξν θνπέινπ
7.-Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ Γ.Κ. Μόξηαο –από αλαβνιή
8.-Δμέηαζε θαηαγγειίαο ηνπ θ. Δπζηξαηίνπ Αιεμαλδξή-από αλαβνιή
9.-Δμέηαζε αίηεζεο ηεο εηαηξείαο «Τπεξαζηηθά ΚΣΔΛ Ν.Λέζβνπ Α.Δ.»-από αλαβνιή
10.-Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ
11.-Έγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 ηνπ Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Πνιηρλίηνπ
12.-Έγθξηζε απόδνζεο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο
13 .-Οξηζκόο δηθεγόξσλ ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ.

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ
ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΖΜ. ΦΩΚ. ΒΟΤΝΑΣΟ

