ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 22/2.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
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Προ 1

404

37η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.
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Προ 2

405

38η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.
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Προ 3

406

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.
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1α,β

407

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

ο

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 37η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32573/28-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 38η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32594/28-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 83.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 25.7341.0008 για την πληρωμή του έργου «Μονάδα
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Πέτρας – Εξόφληση 15ου
λογ/σμου (ΕΠΠΕΡΡΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 677/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 63.179,34 € σε
βάρος του Κ.Α. 25.7341.0007 για την πληρωμή του έργου «Εγκατάσταση
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων περιοχής Γέρας – Εξόφληση 15ου
λογ/σμου (ΕΠΠΕΡΡΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 678/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 19.749,86 € σε
βάρος του Κ.Α. 25.7341.0007 για την πληρωμή του έργου «Εγκατάσταση
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων περιοχής Γέρας – Έναντι 16ου
λογ/σμου (ΕΠΠΕΡΡΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 679/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7333.0025 για την «Βελτίωση δασικής οδοποιίας Δ.Ε.
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Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για αμοιβές
δικηγόρων και για πληρωμή δημοσιεύσεων.

409

Έγκριση χορήγησης άδειας, εξόδων μετακίνησης και
ημερήσιας αποζημίωσης σε δημοτική υπάλληλο για
συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

Γέρας (Πυροπροστασία)».
Σχετ. η αριθμ. 673/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 140.153,71 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6711.0001 για την «Καταβολή επιχορήγησης στη
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ κατανομή 2015) για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων - ΑΔΣ 381/2015)».
Σχετ. η αριθμ. 669/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 139.879,89 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6711.0001 για την «Καταβολή επιχορήγησης στη
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ κατανομή 2015) για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων - ΑΔΣ 381/2015)».
Σχετ. η αριθμ. 670/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 70.477,06 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6711.0001 για την «Καταβολή επιχορήγησης στη
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ κατανομή 2015) για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων - ΑΔΣ 381/2015)».
Σχετ. η αριθμ. 671/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 70.750,88 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6711.0001 για την «Καταβολή επιχορήγησης στη
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ κατανομή 2015) για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων - ΑΔΣ 381/2015)».
Σχετ. η αριθμ. 672/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 3.537,30 € σε βάρος του ΚΑ
00.6111 για την πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Λέσβου.
Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 92,80 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6463 για την πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στην υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ελευθερία Παπασωτηρίου, με αποδοχές
(ημερήσια αποζημίωση) για επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να
συμμετάσχει για το διάστημα από 8/6/2015 έως και 12/6/2015 σε
επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
(ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στη Χίο με τίτλο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της παραπάνω
υπαλλήλου .
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.
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410

Έγκριση
μετακίνησης
υπαλλήλων
Υπηρεσίας
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για συμμετοχή στην 9η
Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων.

411

Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για τη
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου.
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Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Δημοτικού
Σχολείου Πολιχνίτου».
Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου κου Γιώργου Αλεξίου,
Μηχ/γου Μηχανικού, Διευθυντή Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, και κας
Γεωργίας Μπλέτσα, Περιβαλλοντολόγου, Προϊσταμένης του Τμήματος
Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής
Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, στη Χερσόνησο Ηρακλείου
από 17/6/2015 έως και 20/6/2015 με σκοπό τη συμμετοχή τους στην 9η
Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που
διοργανώνει το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) με το Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. των ΟΤΑ, το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) με τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Κρήτης, ως εξής :
1.- Η μετακίνηση των υπαλλήλων στο Ηράκλειο Κρήτης και η επιστροφή
τους θα γίνει αεροπορικώς με αναχώρηση στις 17/6/2015 Μυτιλήνη –
Ηράκλειο Κρήτης και με επιστροφή στις 20-6-2015 Ηράκλειο Κρήτης –
Αθήνα – Μυτιλήνη.
2.- Τα έξοδα μετακίνησης, τα έξοδα διαμονής και η ημερήσια εκτός έδρας
αποζημίωση των υπαλλήλων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του
Δήμου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 20.5.2015 πρακτικό φανερής και προφορικής
μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσωπικού
της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου και
κατακυρώνει αυτή στην κα Σοφία Ορφανού του Οδυσσέα, ιδιοκτήτριας
μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείου) υπό τα στοιχεία Α2 του πρώτου
ορόφου του κτιρίου (α) με το ανήκον σ’ αυτό υπό τα στοιχεία WC-β1,
πολυκατοικίας (Εμπορικό Κέντρο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 21, στην
Μυτιλήνη, εμβαδού 38,41 τ.μ με πατάρι, με τιμή προσφοράς 350,00 €
μηνιαίως.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή
Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου» προϋπολογισμού 2.000,00 € με ΦΠΑ στον
κ. Γιαλούρη Παναγιώτη (Ξυλουργικές Εργασίες, Πολιχνίτος Λέσβου),
σύμφωνα με την προσφορά του που ανήλθε σε 2.000,00 € με ΦΠΑ.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών
και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά
θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.
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Μυτιλήνη 4 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
7.- Αλεξίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτ. μέλους Θ. Στεργίου
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