ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής

Μστιλήνη 6 - 9 - 2017
Αριθμ. Πρωτ.53861

Αξηζκόο Πξνζθιήζεωο : 47ε/2017
ΠΡΟ:
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ :
θ.θ. Κ. Αζηπξαθάθε, Αζ. Ιωζεθέιιε, Παλ. Καηζαβέιιε, ,Κ. Καηζαξό, Θεόδ.
ηεξγίνπ, ηξ. Καξαγεωξγίνπ, Αλη. Κνπκαξά, Δπζηξ. Κπξαηδή
ΚΟΙΝ. : Δπηθεθαιήο Γεκ. Παξαηάμεωλ

Αγαπεηνί Σπλάδειθνη,
Παξαθαιείζηε όπσο πξνζέιζεηε ζε ΔΚΣΑΚΣΗΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
κε βάζε ην Άξζξν 95 παξ.4 ηνπ Ν. 3463/2006, ζην Γεκαξρείν (Δι.
Βεληδέινπ 13-17), ηελ ΠΔΜΠΣΗ 07 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2017 θαη
ώξα 09:00 π.κ., γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ εθηάθησλ θαη
θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ :
1.- Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα έθδνζε Απόθαζεο Αλάιεςεο
Υπνρξέσζεο ζε βάξνο Κ.Α. ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2017.
Αηηηνιόγεζε θαηεπείγνληνο : Τν παξαπάλσ αίηεκα ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί σο
θαηεπείγνλ, ιόγσ ηνπ όηη ππάξρεη θίλδπλνο έθδνζεο ηηκνινγίσλ ηόζν από
ηνπο δηθεγόξνπο όζν θαη από ηηο εθεκεξίδεο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
Α.Α.Υ.

2.- Οξηζκόο α) Γηθεγόξνπ θαη β) Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζε
ππόζεζε ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Αηηηνιόγεζε θαηεπείγνληνο : Ο κελ Γηθεγόξνο λα νξηζηεί γηα λα πξνβεί ζηελ
θαηάζεζε θιήζεο γηα εμέηαζε καξηύξσλ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 20.9.2017, ν δε Γηθ.
Δπηκειεηήο, γηα λα επηδώζεη ηελ θιήζε γηα εμέηαζε καξηύξσλ γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 8-9-2017.

3.- Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο θαη έγθξηζε
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ
θαγεηνύ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ Σρνιείνπ, γηα
ην ζρνι. έηνο 2017-2018.

Αηηηνιόγεζε θαηεπείγνληνο : Λόγσ ηνπ επηθεηκέλνπ άκεζνπ αλνίγκαηνο ησλ
Σρνιείσλ είλαη επηηαθηηθή ε άκεζε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεο αλσηέξσ
πξνκήζεηαο, πνπ απνηειεί θνηλσληθή ππεξεζία, πξνζθεξόκελε από ηνλ Γήκν.

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ
Παλαγηώηεο Σζνππήο

εκείωζε : Οη εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα έρνπλ αλαξηεζεί ζην ινγαξηαζκό ζαο ζην
Google Drive θαη κπνξείηε λα ηα δείηε κέζω ηωλ tablet ζαο.

