ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 50/18.11.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
1

Προ 1

975

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.) Δήμου Λέσβου έτους 2016.

2

Προ 2

976

Έγκριση Ορθής Επανάληψης του από 1-10-2015
πρακτικού
διαγωνισμού
του
έργου
«Άμεση
αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του
Δήμου Λέσβου».

3

Προ 3

977

Έγκριση
πρακτικών
διενέργειας
πρόχειρου
επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για τις
ανάγκες του Δήμου Λέσβου».

4

Προ 4

978

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

του

[Ομόφωνα] Καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.) Δήμου Λέσβου έτους 2016, το οποίο περιλαμβάνει τους Πίνακες
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2016 α) του Δήμου Λέσβου,
β) του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λέσβου και γ)
του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, και
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την κατά νόμο ψήφισή του.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την Ορθή Επανάληψη του από 1-10-2015 Πρακτικού
Διαγωνισμού του έργου «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του
Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 754.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο
διαχωρίζεται το ποσοστό έκπτωσης της Αναδόχου Εργοληπτικής
Επιχείρησης ¨Κ/ΞΙΑ ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ – IV DIAGNOSTICS M. ΕΠΕ¨, από 48%,
σε 8% για το Σύνολο των Εργασιών και 40% για Απολογιστικά
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 9-11-2015 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού,
αξιολόγησης τεχνικών προφορών & αποσφράγισης οικονομικών προφορών &
γνωμοδότησης για τον επαναληπτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου»
προϋπολογισμού 24.998,48 με ΦΠΑ.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις
ανάγκες του Δήμου Λέσβου» στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», η οποία ήταν μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό αλλά πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την προσφορά που κατέθεσε.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 30.7341.0002 με τίτλο «Δημιουργία και λειτουργία ξενώνα
φιλοξενίας γυναικών, θυμάτων βίας στο Δήμο Λέσβου» για την πληρωμή
οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων υπηρετούντων στον
Ξενώνα. Η εξόφλησή τους θα γίνει μετά από έγκριση της Οικονομικής
1

5

Προ 5

979

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και διάθεση
πίστωσης για προμήθεια γραμματοσήμων.

Επιτροπής, αφού πρώτα προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Σχετ. η αριθμ. 977/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τη διάθεση
της παρακάτω πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 :
Κ.Α.
Ποσό
Τίτλος
Υπόλογος και
Προϋπο
σε
Ημ.Λήξης
λογισμού EURO
Απόδοσης
Υπολόγου
00.6221
900,00
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:
976/
Προμήθεια
13-11γραμματοσήμων ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
2015
Α.Α.Υ.
ΠΡΟΠΛΗ
ΡΩΜΗΣ

6

Προ 6

7

Προ 7

ο

980

Αποδοχή
δωρεάς στον Δήμο Λέσβου ειδών
ανθρωπιστικής βοήθειας για πρόσφυγες και μετανάστες
από διάφορους φορείς της Ελλάδας.

981

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

ΗΜ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΥ:
30/11/2015

[Ομόφωνα] Αποδέχεται τη δωρεά στο Δήμο Λέσβου από διάφορους φορείςδήμους-εταιρείες της Ελλάδος ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας (είδη ένδυσηςυπόδησης, είδη σίτισης, είδη ατομικής υγιεινής, είδη καθαριότητας,
φάρμακα, σκηνές-sleeping bags), τα οποία θα διατεθούν στους μετανάστες
και πρόσφυγες που βρίσκονται στο νησί μας. Τα είδη αυτά δώρισαν οι
κατωτέρω:
Lidl Hellas κ Σία Ο.Ε, Πλαστικά Κρήτης Α.Ε, Μαρινόπουλος Α.Ε, Εταιρία
Knauf, Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπ.Παιδείας Ν.Αρκαδίας,
Βουτσάς Ευάγγελος (Αρτοσκευάσματα), Δήμος Καλαμάτας, Δήμος
Μεγαρέων, Δήμος Τήνου, Δήμος Ηρακλείου(Δημοτική κοινότητα
Βασιλειών), Δήμος Μαρκοπούλου, Δήμος Δωρίδος
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στον υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Τακτικό, με αποδοχές (ημερήσια
αποζημίωση) για επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να συμμετάσχει για
το διάστημα από 23/11/2015 έως και 27/11/2015 σε επιμορφωτικό σεμινάριο
που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην Αθήνα με τίτλο
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ –
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του παραπάνω υπαλλήλου .
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.
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Προ 8
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Προ 9
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Προ 10

11

12

982

84η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

983

85η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

984

Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή ιρλανδικών
διαβάσεων στην αγροτική περιοχή ‘Αλιγαροπή’ Τ.Κ.
Παλαιοκήπου».

Προ 11

985

Έγκριση
πρακτικών
διενέργειας
πρόχειρου
επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μουσικών οργάνων για
την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω
Τρίτος».

1α,β,γ,
ο
δ,ε

986

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

ο

ο

ο

του

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 84η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 71434/16-11-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 85η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 71446/17-11-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την από 12-3-2014 Τεχνική Έκθεση του έργου «Κατασκευή
ιρλανδικών διαβάσεων στην αγροτική περιοχή ‘Αλιγαροπή’ Τ.Κ.
Παλαιοκήπου» προϋπολογισμού 4.000,00 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και
θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύει την παρούσα
απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος της.
Β) Εγκρίνει ως τρόπο ανάθεσης του ανωτέρω έργου την απευθείας ανάθεση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Γ) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου στον κ. Περκατή
Δημήτριο, ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 3%.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 6-11-2015 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού,
αξιολόγησης τεχνικών προφορών & αποσφράγισης οικονομικών προφορών &
γνωμοδότησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
μουσικών οργάνων για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ.
Κάτω Τρίτος» προϋπολογισμού 29.502,00 με ΦΠΑ.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια μουσικών οργάνων για την
ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω Τρίτος» στην εταιρεία
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.», η οποία ήταν μοναδική συμμετέχουσα
στο διαγωνισμό αλλά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφερόμενη
τιμή ανά είδος είναι χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης. Η προσφορά που κατέθεσε είναι αποδεκτή και ανέρχεται συνολικά
σε 28.450,00 € με ΦΠΑ.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 106.908,03 € σε
βάρος του Κ.Α. 70.6474.0001 για «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής
αγγειοπλαστικής κεραμικής στο σύγχρονο Επιχειρείν – CERAMEUS στα
πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος
2007-2013».
Σχετ. η αριθμ. 968/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 347,97 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 1/2015 απόφασης
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81η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

988

82η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

989

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 1η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου στον Σπυρίδωνα Βάμβουρα για εργασία
διαμόρφωσης τσιμεντόστρωσης δρόμου στο Πλωμάρι».
Σχετ. η αριθμ. 969/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.464,18 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0000 για «Πληρωμή της αρ. 8/2012 απόφασης
Ειρηνοδικείου Ερεσού στον Γαβριήλ Καμπά για πληρωμή ενοικίου 2011».
Σχετ. η αριθμ. 970/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 8.825,20 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.7341.0005 για «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Λέσβου στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής’».
Σχετ. η αριθμ. 974/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6423 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» για
την πληρωμή σχετικών δαπανών. Η εξόφλησή τους θα γίνει μετά από έγκριση
του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής, αφού πρώτα
προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Σχετ. η αριθμ. 975/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.320,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.7412.0032 για τη «Μελέτη ‘Βελτίωση δρόμου Αρίσβη – Αριανά’
4ος λογ/σμος» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 972/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.491,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.7326.0016 για το «Έργο ‘Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην
πόλη της Μυτιλήνης’ 6ος λογ/σμος τόκων υπερημερίας» (Έργο Δ. Μυτιλήνης
2009) (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 973/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 81 η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 69066/3-11-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 82η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 69010/5-11-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την 1η πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τους παρακάτω υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά
εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού: Φίλιας,
Ανεμότιας, Βασιλικών, Κεραμίου, Παλαιοχωρίου, Αφάλωνα.
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990

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 2η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

991

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 2η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

992

Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου για αγορά
φακέλων αλληλογραφίας.

993

Έγκριση χορήγησης άδειας, εξόδων μετακίνησης και
ημερήσιας αποζημίωσης σε δημοτικό υπάλληλο για
συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
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Έγκριση του Πρακτικού διενέργειας - αξιολόγησης γνωμοδότησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
διαπραγμάτευση της προμήθειας υγρών καυσίμων Δ.Ε.
Μυτιλήνης και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου
Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
Εξέταση
ένστασης
της
εταιρείας
‘Δ.
Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.’ κατά του πρακτικού Ι
& ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Λέσβου».

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την 2η πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τους παρακάτω υπόλογους Προέδρους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά
εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού: Κάπης,
Μανταμάδου, Πλωμαρίου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την 2η πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τον υπόλογο Προέδρο Δημοτικής Κοινότητας Μόριας του Δήμου Λέσβου,
προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των
οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου
Λιάκου Κωνσταντίνου για αγορά απλών και συστημένων φακέλων
αλληλογραφίας αξίας 10.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 848/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και το υπ’ αριθμ.
09150301600001399/5-11-2015 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
των ΕΛΤΑ.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στον υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προϊστάμενο του Τμήματος Αυτεπιστασίας κ.
Κωνσταντίνο Πίππα, με αποδοχές (ημερήσια αποζημίωση) για
επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να συμμετάσχει για το διάστημα από
23/11/2015 έως και 27/11/2015 σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει
το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην Αθήνα με τίτλο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του παραπάνω υπαλλήλου.
Γ) Η απόφαση να διαβιβαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες για τις σχετικές
ενέργειες.
Αποσύρεται.

[Ομόφωνα]
1.- Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63881/14-10-2015 ένσταση της εταιρείας
Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. κατά του πρακτικού Ι & ΙΙ του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων Δήμου Λέσβου» και της συμμετοχής της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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88η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.
Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις, για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.
92η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015

ΑΕΒΕ, σύμφωνα με το από 5-11-2015 Πρακτικό Γνωμοδότησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού επί υποβληθείσας ένστασης και για τους λόγους που
αναφέρονται σ’ αυτό.
2.- Εγκρίνει τη συνέχιση του ανωτέρω διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο ΙΙΙ
Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών με τη συμμετοχή και των δύο
διαγωνιζομένων προμηθευτριών εταιρειών.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 88η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 72055/17-11-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και
συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο σε
συνεργασία με την ειδική συνεργάτιδα του Δήμου σε νομικά θέματα για την
αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 92η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 73420/18-11-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου.

Μυτιλήνη 19 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
Δήμαρχος Λέσβου
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπύρος, Πρόεδρος
2.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
3.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
4.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
5.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
Σημείωση : Ο κ. Η. Κουνιαρέλλης παρέστη κατά τη συζήτηση μόνο του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
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