ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 10/24.4.2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με
μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν.
Δήμαρχος Λέσβου Βουνάτσος Δημήτριος

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
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Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού
Συμβουλίου
[ύστερα από ερώτημα 25 συμβούλων]

2

6ο

Λήψη απόφασης για την επικείμενη κατάργηση από Υιοθετεί στο σύνολο τους τα σχέδια ψηφισμάτων που κατέθεσε ο
το Υπ. Παιδείας οργανικών θέσεων δασκάλων στη Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου και ο
Λέσβο
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των Δημ. Σχολείων του Νομού

Εγκρίνει-με πλειοψηφία- την τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε από
τους Δημοτικούς Συμβούλους των τεσσάρων παρατάξεων

Λέσβου, τα οποία θα κοινοποιηθούν στον Υπουργό Παιδείας,
στους Βουλευτές του Νομού, στα κόμματα της Βουλής και στα
Μ.Μ.Ε, όπως αυτό κατατέθηκε
3
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(α)Αποδοχή επιχορηγήσεων [έγγραφα αρ. πρ.
24896/11-4-2013και25820/15-4-2013](β)Αποδοχή
πιστώσεων[έγγραφο
αρ.
πρ.
24914/9-42013](γ)Τροποποίηση πρ/σμού[έγγραφο αρ. πρ.
24019/9-4-2013]
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος σε όσες
Δημ. Ενότητες δεν είχε καθορισθεί τιμή/τ.μ, με
σκοπό την απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος
απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού

Αποδέχεται τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα αριθμ. Πρωτ. 24896/13,
25820/13, 24914/13 και 27320/13 έγγραφα της υπηρεσίας.
Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το
αριθμ.πρωτ. 24019/13 έγγραφο της υπηρεσίας.
Καθορίζει το μισθωτικό αντάλλαγμα σε όσες Δημ. Ενότητες δεν είχε
καθορισθεί τιμή/τ.μ, με σκοπό την απευθείας παραχώρηση του
δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού κ.λ.π σε
6 €.
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Έγκριση μελετών για προμήθεια ηλεκτρολογικών
ειδών για τις Δημ. Ενότητες Πλωμαρίου, ΕρεσούΑντίσσης, Μανταμάδου, Λ. Θερμής, Καλλονής
,Πέτρας, Μήθυμνας, Γέρας, Ευεργέτουλα, Αγιάσου ,
Πολιχνίτου και Αγ. Παρασκευής
Έγκριση δαπανών: Α] για παράθεση γεύματος, για
τις ανάγκες των 12ων αιγαιοπελαγίτικων αγώνων
κωπηλασίας, ευρώ 1.500,00 και β] Πασχαλινές
εκδηλώσεις 2013, ευρώ 2.000,00
Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και κατάργηση
δικών, σχετικά με την αναδρομική καταβολή της
ειδικής μηνιαίας παροχής των 176 ευρώ.[ΑΠΟ
ΑΝΑΒΟΛΗ 29/3 και 10/4/2013]
Έναρξη διαδικασιών εκποίησης ακινήτου[οικοπέδου
στις Ν. Κυδωνίες, εμβαδού 721,50] σε άστεγους
δημότες
[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ 29/3 και 10/4/2013]

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-τις μελέτες και τις με απευθείας αναθέσεις
λόγω άμεσης αναγκαιότητας

Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, για το οικ. έτος 2012.
Έγκριση της αριθ. 4/2013 μελέτης για την εργασία
«Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Λέσβου»,
πρ/σμού ευρώ 163.200,00 και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης

Εγκρίνει τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπ/σης, για το οικ. έτος 2012
Εγκρίνει την αριθμ. 4/2013 μελέτη για την εργασία «Συντήρηση χώρων
πρασίνου Δήμου Λέσβου», πρ/σμού ευρώ 163.200,00 και την με τακτικό
διαγωνισμό εκτέλεσή της.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Λέσβου και της ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ, για την
υλοποίηση του προγράμματος «Ποιοτικός έλεγχος
των πόσιμων νερών της Λέσβου», πρ/σμού ευρώ
49.970,00
Έγκριση μισθώματος και κατανομής δημοτικών
βοσκοτόπων και έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης
τμημάτων δάσους «Ριζώνα»

Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Λέσβου και της ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ, για την υλοποίηση του προγράμματος
«Ποιοτικός έλεγχος των πόσιμων νερών της Λέσβου», πρ/σμού ευρώ
49.970,00

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.500 € για
δαπάνες διεξαγωγής Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Κωπηλασίας και
ποσού 2.000 € για Πασχαλινές εκδηλώσεις.
Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δικών, σχετικά με
την αναδρομική καταβολή της ειδικής μηνιαίας παροχής των 176 ευρώ
και την καταβολή σε δύο δόσεις.

Εγκρίνει την έναρξη διαδικασιών εκποίησης ακινήτου
(οικοπέδου στις Ν.Κυδωνίες, εμβαδού 721,50) σε άστεγους
δημότες.

1.-Εγκρίνει την με αριθμ. 178/2013 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λέσβου που αφορά τον καθορισμό του
δικαιώματος βοσκής κατά κεφαλή ζώου , για εισαγωγή στους
δημοτικούς βοσκοτόπους, για την κτηνοτροφική περίοδο μέχρι

2

31.12.2013 ως ακολούθως:


0,35 € για κάθε μικρό ζώο (αιγοπρόβατα)



0,53 € για κάθε μεγάλο ζώο (βοοειδή)

2.-Εγκρίνει την προσαύξηση 50% στις περιπτώσεις που υπάρχουν
υπερβάσεις κατά τα οριζόμενα του αρ. 6 του 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ
171 Α΄1958) στον αριθμό των εισαγόμενων ζώων, ήτοι 0,53 € για
κάθε μικρό ζώο και 0,80 ε για κάθε μεγάλο ζώο.
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3.-Εγκρίνει την κατανομή των δημοτικών βοσκοτόπων
,σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τις κατά τόπους Δημοτικές και
Τοπικές Κοινότητες.
4.-Εγκρίνει την είσπραξη του δικαιώματος βοσκής για κάθε
κτηνοτρόφο, αλλά και την υποβολή των καταστάσεων των δικαιούχων
στους αρμόδιους φορείς από τις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες.
5.-Εγκρίνει την έναρξη των διαδικασιών εκμίσθωσης τμημάτων
του δάσους «Ριζώνα» για τα οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
κτηνοτρόφους και στα οποία επιτρέπεται η βόσκηση
Έγκριση πρόσληψης δέκα επτά[17] υδρονομέων Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα επτά[17] υδρονομέων άρδευσης και
άρδευσης και καθορισμός διάρκειας αρδευτικής καθορίζει τη διάρκεια αρδευτικής περιόδου
περιόδου
Εξαίρεση υδρονομέων άρδευσης από την 5θήμερη Εγκρίνει την εξαίρεση των υδρονομέων άρδευσης από την 5θήμερη
εργασία
εργασία.
(α).-Έγκριση
της
υπ’
αριθμ.
37/2013 (α).-Εγκρίνει την αριθμ. 37/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ζωής του Δήμου Λέσβου, που αφορά την παραχώρηση χρήσης ενός
από τα εγκαταλελειμμένα κοντέϊνερ ιδιοκτησίας του Δήμου Λέσβου,
σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κοντέϊνερ.
(β).-Έγκριση
της
υπ’
αριθμ.
38/2013 που βρίσκονται στο παλαιό λατομείο στην περιοχή «Γαϊδαρανήφορος»
γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μυτιλήνης ,στο Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
σχετικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού
(β).-Εγκρίνει την αριθμ. 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
ακινήτου.
Ζωής του Δήμου Λέσβου, που αφορά την παραχώρηση χρήσης ενός
από τα δημοτικά ακίνητα που παραμένουν κλειστά στην περιοχή των
Εργατικών Κατοικιών Χρυσομαλλούσας (Πλατεία Μυρογιάννη) ,στο
Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Νήσου Λέσβου, σύμφωνα με την παρ. 2 του

3

άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
ο
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Επιχορήγηση εθελοντικής οργάνωσης «Σωματείο
Εθελοντών Πυροσβεστών Λέσβου», με το ποσό των
ευρώ 5.583,00
«Έγκριση Μελέτης και έγκριση υποβολής
πρότασης με τίτλο: «Προμήθεια
Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων
Ποδηλάτων Δήμου Λέσβου» στα πλαίσια της με αρ.
πρωτ. 886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013)
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015».

Εγκρίνει την επιχορήγηση της εθελοντικής οργάνωσης «Σωματείο
Εθελοντών Πυροσβεστών Λέσβου», με το ποσό των ευρώ 5.583,00
Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αρ.
πρωτ. 886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013), στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» με
φορέα υλοποίησης το «Πράσινο Ταμείο».
Εγκρίνει την Υποβολή Πρότασης, στην Πρόσκληση με την αρ. πρωτ.
886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013), και συγκεκριμένα στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»,
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών,
ΜΕΤΡΟ 2.1 Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας, της «Προμήθεια
Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου
Λέσβου»,
συνολικού
προϋπολογισμού
205
533.00
€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λέσβου κ. Βουνάτσο , ώστε να υπογράψει
κάθε σχετικό έγγραφο για την υποβολή της εν λόγω πρότασης
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Ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου Λέσβου, κ. Δημήτριο Μάντζαρη
του Λέσβου, ως Υπεύθυνο της Πράξεως.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 30.000 € για Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
έκτακτη επιχορήγηση της Α/θμιας και Β/θμιας 00.6711.0001 που αφορά στην πληρωμή της αξίας δαπάνης έκτακτης
Σχολικής Επιτροπής για κοπή χόρτων στους επιχορήγησης του Δήμου στην Α/θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή
κοινόχρηστους χώρους των σχολείων.
για κοπή χόρτων στους κοινόχρηστους χώρους των σχολείων.Σχετ. η
αριθμ. 661/2013 Α.Α.Υ.
Εγκρίνει τον πρ/σμό του ΝΠΔΔ «Παιδείας Πολιτισμού και
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
Αθλητισμού Δήμου Λέσβου», οικ. έτους 2013, όπως αυτός εγκρίθηκε με
2013, του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδείας Πολιτισμού και
την αριθ. 31/24-4-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ,του
Αθλητισμού Δήμου Λέσβου».
οποίου τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο

4

ύψος:
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ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
994.200,00 ΕΥΡΩ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
353.840,00 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
79.074,16 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1.427.114,16 ΕΥΡΩ
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
1.385.957,94 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
41.156,22 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ
1.427.114,16 ΕΥΡΩ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την απευθείας ανάθεση των παρακάτω
προμηθειών υγρών καυσίμων:
καυσίμων σε 4 Δημοτικές Ενότητες.
α) «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Ερεσού Αντίσσης»
β) «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Πέτρας»
γ) «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας»
δ) «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Καλλονής»
στον κ. Παναγιώτη Βουνάτσο, πρατηριούχο με έδρα τον Καρά Τεπέ
Μυτιλήνης, προκειμένου να υπογράψει τέσσερις ξεχωριστές συμβάσεις,
ανά Δημοτική Ενότητα, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η
οποία ανοίχθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία
προτείνει ως τιμή χρέωσης την μέση ημερήσια τιμή του λίτρου έκαστου
είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης και βενζίνης σούπερ) όπως αυτές καθορίζονται αρμοδίως
από το Τμήμα Εμπορίου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
οικονομικής
ενίσχυσης
στον
Γρηγόρη 00.6733 που αφορά στην πληρωμή καταβολής οικονομικής ενίσχυσης
στον Γρηγόρη Παπαγιάννη, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 28820/24.4.2013
Παπαγιάννη
αίτησή του.Σχετ. η αριθμ. 665/2013 Α.Α.Υ.
Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εκτάκτου
προσωπικού, για το υποέργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ

Μετά την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΠ.1/33/4371/20.3.2013 απόφαση της Τριμελούς
εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την απασχόληση
τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Λέσβου καθορίζει τον αριθμό και τις
ειδικότητες ως εξής:

5

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΛΕΣΒΟΥ».
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Έγκριση :
(α).-Προμήθειας ψυχρού ασφαλτικού μίγματος
για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου
Λέσβου»
(β).-Προμήθειας ψυχρού ασφαλτικού μίγματος
για τις ανάγκες των Δ.Ε. εκτός της Δ.Ε.
Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου»
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Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ –
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΓΕΝΟ»
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Έγκριση ΑΠΕ και έγκριση χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Εξωτερικά
δίκτυα
ύδρευσης
οικισμών
Αμπελικού Νεοχωρίου Δήμου Λέσβου»

 Τέσσερις (4)ΔΕ/ΥΕ Φύλακες
Για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ» της
ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
 Προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση προκήρυξης
και την αποστολή της στο ΑΣΕΠ για τον κατά νόμο έλεγχο.
1.-Εγκρίνει την αριθμ. 36/2013 μελέτη για την «Προμήθεια ψυχρού
ασφαλτικού μίγματος για τις ανάγκες των υπολοίπων Δ.Ε. του Δήμου
Λέσβου» προϋπολογισμού 20.000,00 € και συνολικής πίστωσης
23.200,00 €.
2.-Εγκρίνει την με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεση της προμήθειας.
3.-Εγκρίνει την μελέτη για την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού
μίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου»
προϋπολογισμού 20.000,00 € και συνολικής πίστωσης 23.200,00 €.
4.-Εγκρίνει την με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεση της προμήθειας.
1.-Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
και εγγράφει σ’ αυτό το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ»
2.- Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 46/2013 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ»
συνολικής πίστωσης 110.000,00 € όπως αυτή
συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια.
3.-Εγκρίνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου από εργοληπτική
επιχείρηση κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού.
1.-Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης
οικισμών Αμπελικού Νεοχωρίου Δήμου Λέσβου» όπως αυτός
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου ,θεωρήθηκε
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία Τ.Υ.Δ. Λέσβου της εργολαβίας
«ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ» ποσού 375.250,26 € με Φ.Π.Α. εκ των οποίων
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89.711,02 € αφορούν δαπάνες του πρωτοκόλλου βλαβών λόγω θεομηνίας
Ο Δήμος Λέσβου θα καλύψει τη διαφορά της μη επιλέξιμης δαπάνης
που προέκυψε από την Θεομηνία (14.403,34 € συν την δαπάνη του
ΦΠΑ) από έσοδα του Δήμου, εφόσον βέβαια αυτές εκτελεστούν.
2.-Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου με
αναθεώρηση κατά 75 ημέρες ,ήτοι έως 30.5.2013 και την έγκριση του
τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος
Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ζαχαρείου Μονάδας
«Ζαχαρείου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», μέχρι το τέλος της
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», μέχρι το τέλος της δημοτικής δημοτικής περιόδου, σύμφωνα με την εισήγηση.
περιόδου
Απογραφή-παράδοση παγίων στοιχείων στη ΔΕΥΑΛ Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την απογραφή παράδοσης παγίων στοιχείων
των Δημοτικών Ενοτήτων Θερμής, Ευεργέτουλα, Μανταμάδου και
Μήθυμνας στη ΔΕΥΑΛ.
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια κάδων Εγκρίνει την με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεση της προμήθειας κάδων
απορριμμάτων», πρ/σμού ευρώ 69.600,00 και απορριμμάτων πίστωσης 69.600 €.
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Παράταση μίσθωσης ακινήτου[ΧΑΜΑΜ-Παλαιό Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης μίσθωσης ακινήτου[ΧΑΜΑΜλουτρό], στην Δ.Ενοτ. Αγ. Παρασκευής
Παλαιό λουτρό], στην Δ.Ενοτ. Αγ. Παρασκευής σύμφωνα με την
εισήγηση.
Αίτημα για εξωδικαστικό συμβιβασμό ή κατάργηση Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος
δίκης της εταιρείας «ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΠΕΤΟΝ-ΑΦΟΙ
Ν.ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε»[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την εταιρεία Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος
«ΑΖΙΜΟΥΘΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ» (εκπρόσωπος
εταιρείας κα Πρέκα Δέσποινα)[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]
Προβλήματα καθαριότητας
Γίνεται ενημέρωση
Eπικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος
την διαφοροποίηση συντελεστή τελών καθαριότητας
Εγγραφή ως συνδρομητή του Δήμου στην μη Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος
κερδοσκοπική εταιρεία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας, για το έτος 2013,
κόστος ευρώ 1.300,00
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Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Δ.Δ
ΠΑΠΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΓΕΡΑΣ»,
Ανάδοχος
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για
θέματα του Δήμου Λέσβου

Μυτιλήνη 26 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
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1.-Κωνσταντιδέλλης Εμμ.-Αντιπρόεδρος
2.-Χοχλάκα Βασιλική-Γραμματέας
3.-Αθανάσης Θεμιστοκλής
4.-Αθανασιάδης Απόστολος
5.-Αλεξίου Ευστράτιος
6.-Αντωνέλλη Αναστασία
7.-Αργυρίου Χρύσανθος
8.-Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
9.-Βατός Ιωάννης
10.-Βελούτσος Δημήτριος
11.-Βογιατζής Ελευθέριος
12.-Βουνάτσος Γεώργιος
13.-Γιαβάσης Ευάγγελος
14.-Γυμνάγος Προκόπιος
15.-Δόλκα Σοφία
16.-Ζαφειρίου Δημήτριος
17.-Καραγεωργίου Ευστράτιος
18.-Κάσσιος Δημήτριος
19.-Κατράνης Νικόλαος
20.-Κορδώνης Χρήστος
21.-Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
22.-Κουμαράς Αντώνιος
23.-Κουνιαρέλλης Ηλίας
24.-Κυρατζής Ευστράτιος
25.-Κυριαζής Γεώργιος

26.-Λεμονός Γεώργιος
27.-Μαρινάτος Σωτήριος
28.-Παλαιολόγος Ευάγγελος
29.-Πάλλης Γεώργιος
30.-Παρασκευαϊδης Παναγιώτης
31.-Πατερέλλης Παντελεήμων
32.-Πατέστος Απόστολος
33.-Πνακά Ταξιαρχούλα
34.-Πολίτης Σταύρος
35.-Σάββα Περσεφόνη
36.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλη Αθηνά
37.-Σταμάτης Παναγιώτης
38.-Ταξείδης Αριστείδης
39.-Τσακίρης Ιωάννης
40.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης
41.-Ψαρόπουλος Κωνσταντίνος

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήλθαν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Σάββα και
Α.Ταξείδης
Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγαν
οι
Δημοτικοί
Σύμβουλοι
κ.κ.
Κ.Κοτζαδημητρίου,
Π.Παρασκευαϊδης,
Π.Σάββα,.
Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγαν
οι κ.κ. . Γ.Πάλλης, Ε.Παλαιολόγος,
Π.Σταμάτης, Τ.Πνακά, Ε.Κωνσταντιδέλλης,
Ε.Αλεξίου, Κ.Ψαρόπουλος και Β.Χοχλάκα
Στο 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης έφυγαν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Παλαιολόγος, Π.
Σταμάτης, Τ. Πνακά, , Α. Χατζηκομνηνός.
Ε.Κυρατζής, Κ. Ψαρόπουλος
Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγαν
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Α.Πατέστος,
Γ.Λεμονός, Σ.Δόλκα, Ι.Τσακίρης, Σ.Πολίτης,
Α.Βαμβουρέλλη-Σουπιάδου, Π.Πατερέλλης
και Χ.Αργυρίου.
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