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ΑΠΟΦ.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
1.

2.
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7.

8.

Σύνταξη ψηφίσματος για το ξαφνικό άγγελμα του θανάτου του Ομόφωνα συντάχθηκε το ψήφισμα για το ξαφνικό άγγελμα του
προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης Μιχάλη Καλατζή
θανάτου του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης
Μιχάλη Καλατζή
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης απόφασης ανάληψης Ομόφωνα καταρτίστηκε το αίτημα έκδοσης απόφασης
υποχρέωσης για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ανάληψης υποχρέωσης για παροχή εφάπαξ οικονομικής
πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017
ενίσχυσης στους πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν οι δαπάνες μετάβασης αιρετών
έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ης
Έγκριση 57 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η 57η τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου
έτους 2017
Λέσβου, οικ. έτους 2017
ης
Έγκριση 58 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. Κατά
πλειοψηφία
εγκρίθηκε
η
58η
τροποποίηση
έτους 2017
προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2017
Έγκριση 59ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η 59η τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου
έτους 2017
Λέσβου, οικ. έτους 2017
Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γιώργο Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση συναυλίας με τον
Τσαλίκη στο χώρο «ΟΧΥ» στη Μήθυμνα Λέσβου
στις 3 καλλιτέχνη Γιώργο Τσαλίκη στο χώρο «ΟΧΥ» στη Μήθυμνα
Αυγούστου 2017 και Β) Έγκριση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Λέσβου στις 3 Αυγούστου 2017 και η έκδοση Απόφασης
Υποχρέωσης
Ανάληψης Υποχρέωσης
Απονομή στον Τζαν Ελγκίζ του τίτλου «Πρέσβης της Λέσβου»
Κατά πλειοψηφία απονέμεται στον Τζαν Ελγκίζ ο τίτλος
«Πρέσβης της Λέσβου»
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Ημερήσιας Διάταξης
1.
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Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»
Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου τακτικού μέλους στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΛ Α.Ε.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 92/2017 Απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» που
αφορά «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους
2017»
Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Δ.Κ. Αγιάσου του Δήμου Λέσβου

Κατά πλειοψηφία ορίζεται νέο αναπληρωματικό μέλος στο
Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Θεοδώρου Χριστόφορος
Κατά πλειοψηφία ορίζεται νέο τακτικό μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΑΔΕΛ Α.Ε. ο κ. Τσακίρης Ιωάννης
Ομόφωνα εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.
έτους 2017
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Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση αδειών συμμετοχής στην
εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Δ.Κ.
Αγιάσου του Δήμου Λέσβου
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος Ομόφωνα εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης €600,00 για χορήγηση
στον οικονομικά αδύνατο πολίτη με το ακρωνύμιο Α.Ε.
χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο πολίτη
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 75/2017 απόφασης του Διοικητικού Ομόφωνα εγκρίθηκε η 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Έτους 2017
Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «7η Τροποποίηση
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017»
Έγκριση πρωτοκόλλων εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (Α.Π. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν τα πρωτόκολλα εκτέλεσης
33704/14-6-2017)
εργασιών-υπηρεσιών (Α.Π. 33704/14-6-2017)
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ηχητικής Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης €18.000,00 για
κάλυψης εθνικών τοπικών εορτών και επετείων Δήμου Λέσβου
την κάλυψη της ηχητικής κάλυψης
Έγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «Τα Οθωμανικά Μνημεία της Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η αγορά 1000 βιβλίων με τίτλο «Τα
Λέσβου»
Οθωμανικά Μνημεία της Λέσβου»
Τροποποίηση του (Β) σκέλους της υπ’ αριθμ. 246/2016 απόφασης Ομόφωνα καθορίσθηκε η εκτέλεση του έργου από ιδιώτη
του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του τρόπου οικονομικό φορέα μετά από διενέργεια διαγωνισμού, σύμφωνα
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο με τις ισχύουσες διατάξεις
νεκροταφείο Βασιλικών»
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247/2016 απόφασης του Δημοτικού Ομόφωνα καθορίσθηκε η σύνταξη των μελετών από ιδιώτες
Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του τρόπου σύνταξης των μελετητές κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
μελετών: α) «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες ισχύουσες διατάξεις
διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας και Κάτω
Τρίτους» και β) «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες
διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Μυτιλήνης»
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Έγκριση της υπ’ αριθμ. 127/2017 μελέτης και καθορισμός του
τρόπου ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε
δημοτικά Νεκροταφεία»
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2016 μελέτης και καθορισμός του
τρόπου ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τριών εσχαρών στην
περιοχή "Σκαμιούδα" της Δ.Κ. Άντισσας»
Έγκριση δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
στην περιοχή των Βατερών
Έγκριση
Προϋπολογισμού
οικονομικού
έτους
2017
Κληροδοτήματος Μαρίας Απ. Πασιούρα
Αποδοχή πιστώσεων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου
με τη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου
με τη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
Ομόφωνα εγκρίθηκε η δαπάνη €753,91 για επέκταση δημοτικού
φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή των Βατερών
Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2017 του Κληροδοτήματος Μαρίας Απ. Πασιούρα
Ομόφωνα αποδέχθηκαν οι πιστώσεις «ΘΗΣΕΑΣ»

ης

η

Έγκριση 53 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2017
Έγκριση 56ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον.
έτους 2017
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2017
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα
κλπ. στο Δήμο Λέσβου (Α.Π. 41688/18-7-2017)
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών
ποσών σε τρίτους (Α.Π. 41692/18-7-2017)
Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη
Κωνσταντίνο Αργυρό στο χώρο της πλαζ «Τσαμάκια» στις 4
Αυγούστου 2017 και Β) Έγκριση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης

Κατά
πλειοψηφία
εγκρίθηκε
η
53
τροποποίηση
προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017
Κατά
πλειοψηφία
εγκρίθηκε
η
56η
τροποποίηση
προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017
Ομόφωνα εγκρίθηκε η αλλαγή τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού
Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
από τέλη, δικαιώματα κλπ. στο Δήμο Λέσβου (
Ομόφωνα εγκρίθηκε η επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντων
χρηματικών ποσών σε τρίτους (Α.Π. 41692/18-7-2017)
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση συναυλίας με τον
ΑΙΟΛΙΚΟ του καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Αργυρού στο χώρο
της πλαζ «Τσαμάκια» στις 4 Αυγούστου 2017 και η έκδοση
σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ψάνης
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