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Αριθμ. Πρωτ. : 39763

Αριθμός Προσκλήσεως 27η
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου :
κ.κ Ν. Καρασάββα, Θεόδ. Στεργίου, Ι. Αμπουλό, Παν. Κατσαβέλλη, Ε.
Αρμενάκα, Στρ. Καραγεωργίου, Ιωάν. Ξανθούλη και Αντ. Κουμαρά
ΚΟΙΝ. : Επικεφαλής Δημ. Παρατάξεων
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της
Οικονομικής Επιτροπής, με βάση το Άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/2006, στο Γραφείο
Αντιδημάρχου Οικονομικών [Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1 ος όροφος], την ΤΕΤΑΡΤΗ 27
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 11:30 π.μ., για συζήτηση των παρακάτω έκτακτων και
κατεπειγόντων θεμάτων :
1.- Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2016.
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Οι δαπάνες αφορούν α) την έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ
Αθλητισμού και Τουρισμού για ανακατασκευή του στίβου του δημοτικού σταδίου Κ. Κεντέρης
ενόψει των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων που θα γίνουν το Σεπτέμβριο, β) την πληρωμή πρώην
εργαζομένων του Δήμου Μανταμάδου κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχει ήδη
καθυστερήσει και οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

2.- Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού Δ. Λέσβου οικον. έτους 2016.
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Με την 60η τροποποίηση εγγράφεται πίστωση για την
ηλεκτροδότηση της πλατείας του παραδοσιακού μύλου Θερμής, που αν δε γίνει άμεσα
κινδυνεύει με απένταξη, ενώ η 62η τροποποίηση αφορά έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ, για τα οποία
υπάρχει αποκλειστική προθεσμία ως 30/9/2016 για δημοπράτησή τους και έναρξη των
εργολαβιών.

3.- Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης δημοπρασίας του
έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση-συντήρηση-επισκευή Παιδικής Χαράς και
ηλεκτροφωτισμός πάρκου Αγίας Ειρήνης Μυτιλήνης».
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Το έργο πρέπει να ξεκινήσει τάχιστα, καθώς υπάρχουν πολλά
αιτήματα και καταγγελίες δημοτών για τον ελλιπή φωτισμό του πάρκου.

4.- Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης
των μελετών α) Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης
του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας & Κάτω Τρίτους και β) Αποτυπώσεις
δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου
Δ.Ε. Μυτιλήνης.
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Η αποτύπωση των ακινήτων κρίνεται κατεπείγουσα καθώς
εμπίπτουν σε περιοχές λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, στο οποίο όμως ποτέ δεν
δηλώθηκαν με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σήμερα ως «αγνώστου» ιδιοκτησίας» ή να έχουν

καταχωρηθεί σε τρίτους. Για να μην χαθούν τα ακίνητα αυτά για τον Δήμο Λέσβου, θα πρέπει
μέχρι αρχές του 2017 να κατατεθούν αγωγές (με συγκεκριμένες προθεσμίες για κάθε ακίνητο)
οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά – κτηματογραφικά διαγράμματα.

5.- Έγκριση των Ι - ΙΙ και ΙΙΙ Πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης, αξιολόγησης
και γνωμοδότησης του διαγωνισμού «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών
μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης».
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Απαιτείται άμεσα η υπογραφή των συμβάσεων για την
προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου, ιδιαίτερα της Καθαριότητας.

6.- Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών υποφακέλων για την εργασία «Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων
και μεταφορικών μέσων Δήμου Λέσβου».
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Τα ισχύοντα ασφαλιστήρια λήγουν 7/8/2016, οπότε ο
διαγωνισμός πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως για να εκδοθούν τα νέα ασφαλιστήρια.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λέσβου
Κωνσταντίνος Κατσαρός

