ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 21 /11.6.2013 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
με μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

Κρίνει την προσφορά των 2.000 € μηνιαίως που
κατατέθηκε για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του
προσωπικού της πρώην ΤΥΔΚ υπερβολικά υψηλή και
επειδή οι ανάγκες της υπηρεσίας λόγω μετακινήσεων
έχουν αλλάξει θα γίνει νέα δημοπρασία για την
εκμίσθωση ακινήτου
Εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας πλειοδοτικής φανερής
και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση
δημοτικού ακινήτου ,συνολικής επιφάνειας περίπου 35
τ.μ. (πλησίον του πρώην δημοτικού σφαγείου) στη ΔΕ
Μήθυμνας και κατακυρώνει αυτό στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ –
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΤΗ που ήταν η μοναδική που
συμμετείχε στη δημοπρασία με προσφορά 251,00 €
κατά μήνα
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Προ

Έγκριση νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση
ακινήτου στέγασης των υπαλλήλων της πρώην
ΤΥΔΚ.
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Προ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης
δημοτικού ακινήτου στη ΔΕ Μήθυμνας.
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Προ

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για δημόσιο Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική ,φανερή και
πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου στην προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου στην ΔΚ Παπάδου ΔΕ
Γέρας Δήμου Λέσβου
ΔΚ Παπάδου ΔΕ Γέρας Δήμου Λέσβου.
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Προ

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για δημόσιο Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική ,φανερή και
στον οικισμό
πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου στον προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου
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Προ
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οικισμό Ασπροπόταμου ΔΕ Μανταμάδου Δήμου
Λέσβου
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου στην
ΔΚ Πλακάδου ΔΕ Γέρας Δήμου Λέσβου.

Ασπροποτάμου ΔΕ Μανταμάδου Δήμου Λέσβου

Έγκριση διάθεσης
προϋ/σμού,

1.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 12.796,70 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6255.0001
για ασφάλιση κατά την μεταφορά έργων τέχνης του Μουσείου Θεοφίλου για
την συντήρησή τους.
Σχετ. η αριθμ. 732/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ.

ορισμένων

πιστώσεων

του

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική ,φανερή και
προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα
Πλακάδου ΔΕ Γέρας Δήμου Λέσβου

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.305,50 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6234.0003
μεταφορά έργων τέχνης του Μουσείου Θεοφίλου για την συντήρ΄ση τους.
Σχετ. η αριθμ. 733/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ.
3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.0002
για αγορά επικαιρόσημων ,ένταλμα προπληρωμής στον κ. Γαλέτσα Γεώργιο.
Σχετ. η αριθμ. 760/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ.
4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.0002
100 αιτήσεις για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος και 60 αιτήσεις λήψης
κτημ/κων διαγ/των από το Κτηματολογικό Γραφείο Μυτιλήνης δημ.ακινήτων
που το Κ.Α.Ε.Κ. εμφανίζει στο Δήμο Λέσβου για έλεγχο και αρχειοθέτηση.
Ένταλμα προπληρωμής στον κ. Γαλέτσα Γεώργιο
Σχετ. η αριθμ. 761/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ.
5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.0002 25
αιτήσεις για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος και 60 αιτήσεις λήψης κτημ/κων
διαγ/των από το Κτηματολογικό Γραφείο Γέρας δημ.ακινήτων που το Κ.Α.Ε.Κ.
εμφανίζει στο Δήμο Λέσβου για έλεγχο και αρχειοθέτηση. Ένταλμα
προπληρωμής στον κ. Γαλέτσα Γεώργιο
Σχετ. η αριθμ. 762/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ.
Στο σημείο αυτό ήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε.Καραγεωργίου.
6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 11.914,36 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0033
«Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Σκάλας Λουτρών»
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Σχετ. η αριθμ. 771/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 12.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6721.0001
εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών από
τακτική μηνός Ιανουαρίου 2013. Σχετ. η αριθμ. 765/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6162.0003
ανάθεση εργασίας αναλύσεων ιαματικών πηγών Πολιχνίτου, Λισβορίου και
Θερμής.
Σχετ. η αριθμ. 766/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 81.135,03 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7311.0013
«πληρωμή του έργου «Διαμόρφωση πολιτιστικού κέντρου-Παλαιός
Κινηματογράφος 5ος λογ/σμός»
Σχετ. η αριθμ. 763/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.861,11 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6474.0001
«Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής- κεραμικής στο
σύγχρονο επιχειρείν -CERAMEUS» Απόδοση στο 2ο εταίρο –ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ- 5η ενδιάμεση κοινοτική συνδρομή από το ΕΠΤΑ)
Σχετ. η αριθμ. 770/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
11.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 35.426,66 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6492.0000 για την πληρωμή της αρ. 36/2011 απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για τους υπαλλήλους του πρώην Δήμου Γέρας που
έχουν συνταξιοδοτηθεί για το επίδομα των 176 €.
Σχετ. η αριθμ. 769/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
12.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 31.780,62 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6492.0000 για την πληρωμή της αρ. 200/2011 απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για τους υπαλλήλους του πρώην Δήμου Γέρας που
έχουν συνταξιοδοτηθεί για το επίδομα παραμεθορίου.
Σχετ. η αριθμ. 772/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ

13.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 261,78 € για την πληρωμή της
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μετακίνησης της δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κας Βουγιούκα
Ευστρατίας ,η οποία μετέβει στην Αθήνα στις 3/1/2013 και επέστρεψε στη
Μυτιλήνη αυθημερόν προκειμένου να επισκεφθεί το Υπουργείο Εσωτερικών για
προβλήματα που παρουσιάστηκαν αιφνιδίως στον βιολογικό καθαρισμό Δ.Δ.
Καλλονής.
Σχετ. η αριθμ. 234/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
14.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 211,78 € για την πληρωμή της
μετακίνησης του δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κου Αληγιάννη
Γρηγόρη ,ο οποίος μετέβει στην Αθήνα στις 18/4/2013 και επέστρεψε στη
Μυτιλήνη αυθημερόν για τη συμμετοχή του σε ημερίδα- σεμινάριο της UNISYSTEMS A.E.
Σχετ. η αριθμ. 234/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
15.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 203,78 € για την πληρωμή της
μετακίνησης της δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κας Βουγιούκα
Ευστρατίας ,η οποία μετέβει στην Αθήνα στις 18/4/2013 και επέστρεψε στη
Μυτιλήνη αυθημερόν για τη συμμετοχή του σε ημερίδα- σεμινάριο της UNISYSTEMS A.E.
Σχετ. η αριθμ. 234/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
16.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 202,78 € για την πληρωμή της
μετακίνησης της δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κας Χατζηπαναγιώτη
Ξανθής ,η οποία μετέβει στην Αθήνα στις 18/4/2013 και επέστρεψε στη Μυτιλήνη
αυθημερόν για τη συμμετοχή του σε ημερίδα- σεμινάριο της UNI-SYSTEMS A.E.
Σχετ. η αριθμ. 234/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
17.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 380,78 € για την πληρωμή της
μετακίνησης του δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κου Αληγιάννη
Γρηγόρη ,ο οποίος μετέβει στην Αθήνα στις 9/5/2013 και επέστρεψε στη Μυτιλήνη
αυθημερόν για να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σχετ. η αριθμ. 234/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
18.-Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 341,00 € για την πληρωμή της
ημερήσιθας αποζημίωσης του δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κου
Μάντζαρη Δημητρίου ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών ,ο οποίος μετέβει στην Αθήνα
στις 20/5/2013 και επέστρεψε στη Μυτιλήνη αυθημερόν για τη συμμετοχή του σε
σε τεχνική συνάντηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-
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Κύπρος» στα πλαίσια του προγράμματος SALT.
Σχετ. η αριθμ. 234/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ
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Καθορισμός όρων δημοπράτησης τμημάτων
αιγιαλού-παραλίας για τοποθέτηση ομπρελώνξαπλωστρών—θαλασσίων μέσων αναψυχής
κ.λ.π. Δήμου Λέσβου
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Ορισμός :
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων δικαστικών
 α)δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις επιμελητών και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου
του Δήμου Λέσβου.
 β)δικαστικών
επιμελητών
και
συμβολαιογράφων

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος

Μυτιλήνη 14 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1. Καραγεωργίου Ευστράτιος-Αντιπρόεδρος (ήλθε κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2. Αθανάσης Θεμιστοκλής
3. Αντωνέλλη Αναστασία-αναπληρωματικό μέλος
4. Κορδώνης Χρήστος
5. Μαρινάτος Σωτήρης
6. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος
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