ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 45/22-11-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος
Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν.
Α/ ΘΔΜΑ ΑΡΙΘ
ΘΔΜΑ
ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ
Α
Μ.
ΑΠΟΦ
.
1

Ππο 1

922

94ε Σξνπνπνίεζε
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 94ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ
00.6443.0005 Γαπάλεο εθδ/ζεσλ γηα ηα Υξηζηνχγελλα θαη ηελ Πξσηνρξνληά πνζνχ 10.000,00 επξψ
Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 10.000,00 επξψ αληιείηαη απφ ην απνζεκαηηθφ ην νπνίν κεηά ηελ παξαπάλσ κείσζε
δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 72.444,13 επξψ.

2

Ππο 2

923

95ε Σξνπνπνίεζε
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ
Α) Σελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ρνιηθψλ
θηηξίσλ ηεο κε ην πνζφ ησλ 90.000,00 επξψ απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ.
Β) Σελ 95ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΜΔΙΧΝΔΙ ΣΟΤ ΚΑ
25.7312.0002 Άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ πξνζηαζίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ Καιινλήο Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 20.000,00 επξψ
30.7311.0011 Αλαθαηαζθεπή πθηζηάκελνπ θνιπκβεηεξίνπ ζε πνιπρψξν πνιηηηζκνχ- ηνπξηζκνχ- ζπλεδξηαθνχ

1

θέληξνπ πνζνχ 10.000,00 επξψ
30.7331.0029 Αλαθαηαζθεπή ζηέγεο Γεκνηηθνχ αθηλήηνπ (παιαηφ θακέλν ζρνιείν) ζηελ Γ.Κ. Μαληακάδνπ
πνζνχ 15.000,00 επξψ
30.7333.0033 Απνθαηάζηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο Γεκνηηθνχ δξφκνπ ζηελ πεξ. Ναπηηθνχ Οκίινπ Μπηηιήλεο
ιφγσ βξνρνπηψζεσλ πνζνχ 10.000,00 επξψ
30.7336.0011 Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζενκελία ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 7νπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Μπηηιήλεο Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 10.000,00 επξψ
30.7411.0007 Μειέηε Αλέγεξζεο λένπ Γεκαξρείνπ πνζνχ 25.000,00 επξψ
Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 90.000,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΙ ΝΔΟ ΚΑ
00.6731.0008 Έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζπληήξεζε ρνιηθψλ θηηξίσλ πνζνχ 90.000,00 επξψ.

3

Ππο 3

924

96ε Σξνπνπνίεζε
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

γηα ηελ

[Οκφθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 96ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΜΔΙΧΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ
25.6422 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ πνζνχ 250,00 επξψ
Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 250,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΙ ΝΔΟ ΚΑ
25.6495.0001 Γαπάλε πιεξσκήο πξνζηίκνπ γηα ηελ εθπξφζεζκε δήισζε ηεο αξδεπηηθήο γεψηξεζεο<
Γακαλδξίνπ > Γ.Δ Πνιηρλίηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνζνχ 250,00 επξψ.

4

Ππο 4

925

Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ησλ
φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα

[Οκφθσλα]
1) Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη δηαζέηεη πηζηψζεηο ζε βάξνο ησλ παξαθάησ ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ :
ΑΡΙΘΜ. ΑΑΤ
Κ.Α.
ΣΙΣΛΟ
ΠΟΟ
1010/21-11-2016
10.6634.0001
Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη
20.000,00
εππξεπηζκνχ ινηπψλ Γ.Δ.

2

εηδψλ θαζαξηφηεηαο &
εππξεπηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
θαη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο &
Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ».

Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη
1.600,00
θαζαξηφηεηαο
1012/22-11-2016
70.6634.0001
Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη
23.049,21
εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο.
2) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα εηδψλ
θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο &
Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ».
1011/21-11-2016

10.6635

3) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 26/2016 εληαία κειέηε
πξνυπ/ζκνχ δαπάλεο 59.098,51 € κε ην ΦΠΑ 17%.
4) Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε
ην ζρέδην δηαθήξπμεο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.
5

Ππο 5

926

Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ησλ
φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ
πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ
επεμεξγαζίαο ήρνπ – εηθφλαο θαη
θσηηζηηθψλ ζθελήο γηα ηνλ
εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γ.Δ.
Καιινλήο.

[Οκφθσλα]
1) Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 45.287,07 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15.7135.0005 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.
ρεη. : Η ππ’ αξηζκ. 1009/2016 Α.Α.Τ..
2) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζπζηεκάησλ
επεμεξγαζίαο ήρνπ – εηθφλαο θαη θσηηζηηθψλ ζθελήο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Γ.Δ.
Καιινλήο.
3) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο.
4) Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, φπσο
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.

6

Ππο 6

927

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 15.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6611.0000 γηα ηελ
«Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ».
ρεη: Η αξηζκ. 1013/2016 Α.Α.Τ.

7

Ππο 7

928

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 242.832,11 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.7326.0003 γηα ην έξγν
«Απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) ζηε ζέζε Οπηδά – Λεκλνχ ηεο Σ.Κ.

3

Αιπθαληψλ ηεο Γεκ. Δλφηεηαο Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (ΔΠΠΔΡΑΑ)».
ρεη: Η αξηζκ. 1014/2016 Α.Α.Τ.
8

Ππο 8

929

Γέζκεπζε πηζηψζεσλ
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2017.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε ησλ θάησζη δαπαλψλ ζε βάξνο ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ έηνπο 2017 :
Κ.Α. 20.6041 Σαθηηθέο Απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ.(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο , επηδφκαηα θιπ)
πνζνχ: 532.000,006
Κ.Α. 20.6054.0001 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΙΚΑ γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ πνζνχ: 187.000,006
Με ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο, ζα εθδνζνχλ
θαη ζα θαηαρσξεζνχλ ακέζσο θαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα νη απνθάζεηο αλάιεςεο ηεο παξνχζαο
ππνρξέσζεο.
Η απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ
έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε, ζχκθσλα
κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.4270/2014.

9

Ππο 9

930

Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ
πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα
Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη
νπνίεο ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππφινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ: ΝΔΟΥΧΡΙΟΤ, ΣΡΙΓΧΝΑ.

10

Ππο 10

931

πγθξφηεζε Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκψλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
Τπεξεζηψλ έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Α) 1.- πγθξνηεί ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ έηνπο 2016, απνηεινχκελε απφ ηνπο :
Α/Α
Τακηικά μέλη
Ιδιόηηηα
1

Τζαπώνη Μαρία

Πολιηικός Μητανικός ΠΕ

2

Ανδριάνη Καλλιόπη

Τοπογράθος Μητανικός ΤΕ

3

Τζιηζίνας Κων/νος

Ηλεκηρολόγος Μητανικός ΤΕ

Αναπληρωμαηικά Μέλη
1

Σσριανού Κωνζηανηίνα

Πολιηικός Μητανικός ΤΕ

4

2

Καλαθάηης Χρήζηος

Πολιηικός Μητανικός ΠΕ

3

Πανάρας Δημήηρης

Πολιηικός Μητανικός ΠΕ

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Σζαπψλε Μαξία, εηδηθφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΠΔ.
Αληηπξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Αλδξηάλε Καιιηφπε, εηδηθφηεηαο Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ΣΔ ε νπνία
ζα εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ.
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε πξηαλνχ Κσλ/λα, Καιαθάηεο Υξήζηνο θαη Παλάξαο Γεκήηξεο ζα αλαπιεξψλνπλ
θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά δηνξηζκνχ νπνηνδήπνηε απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηπρφλ απνπζηάδνπλ ιείπνπλ ή
θσιχνληαη, εθηφο ηεο Πξνέδξνπ.
ο

11

1α

12

1β

ο

932

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 6.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.7133.0009 γηα ηελ
«Πξνκήζεηα ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ, επηγξαθψλ θιπ».
ρεη: Η αξηζκ. 989/2016 Α.Α.Τ.

933

Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 72.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6321 γηα «Σέιε
θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ».
ρεη: Η αξηζκ. 996/2016 Α.Α.Τ.
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 165.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30.6322 γηα «Σέιε
θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ».
ρεη: Η αξηζκ. 997/2016 Α.Α.Τ.
3.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 32.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.6322 γηα «Σέιε
θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ».
ρεη: Η αξηζκ. 998/2016 Α.Α.Τ.

13

1γ

ο

934

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 4.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.7341.0001 γηα ηελ
πιεξσκή ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο Β΄ εμακήλνπ 2016 θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ
Ξελψλα Φηινμελίαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ».
ρεη: Η αξηζκ. 1006/2016 Α.Α.Τ.ΜΙ

5

ο

14

1δ

15

1ε

16

2

17

3

ο

ο

ο

935

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 26.310,19 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 70.6474.0001 κε ηίηιν
«Δπηζηξνθή ηνπ αδηάζεηνπ ππνινίπνπ ηεο πξάμεο "Γξάζεηο πξνζαξκνγήο ηεο παξαδνζηαθήο
αγγεηνπιαζηηθήο - θεξακηθήο ζην ζχγρξνλν επηρεηξείλ - CERAMEUS", ε νπνία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΤΠΡΟ 2007-2013" κε θσδηθφ
έξγνπ Κ1_1_07, πνπ ηεξείηαη ζε ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε ΙΒΑΝ GR64 0110 4150 0000 4155 4534
028, ζην ινγαξηαζκφ "Αδηάζεηα ππφινηπα Ννκηθψλ Πξνζψπσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ" κε ΙΒΑΝ
GR85 0100 0233 1001 0000 0231 000 ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο, ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο. - ΑΓ
790/2016».
ρεη: Η αξηζκ. 1007/2016 Α.Α.Τ.

936

Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 15.313,23 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 63.7312.0006 γηα ην έξγν
«Δθζπγρξνληζκφο δχν αληιηνζηαζίσλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο Γήκνπ Πέηξαο (ΠΓΔ πξψελ ΔΠΠΔΡΑΑ)».
ρεη: Η αξηζκ. 1008/2016 Α.Α.Τ.

937

Έγθξηζε πκςεθηζηηθήο
Απφθαζεο Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηελ θάησζη ζπκςεθηζηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016 :
Α/
Κ.Α
Πνζφ ζε
Α.Α.Τ
Σίηινο
Α
πξνυπνινγηζκνχ
EURO
1
70.6474.0001
26.191,64
ΤΜΑΑΤ38
ΤΜΦΗΦΙΣΙΚΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ
ΔΓΓΡΑΦΟ αξ. πξση. 64906/17-11-2016 ηεο Γ/ζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο
ιφγνπ νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο θαη κεηά απφ ηελ
έγθξηζε ηεο 790/2016 ΑΓ

938

Αλάθιεζε Απφθαζεο Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.

[Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία]
1.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 840/2016 ΑΑΤ κε ηίηιν «Δξγαζίεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο
δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο Γ.Δ Πισκαξίνπ» πνζνχ 10.000,00 επξψ (ΚΑ
30.7333.0061) πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηελ αξ. 573/2016 Α.Ο.Δ.
2.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 30.7333.0061 κε ηίηιν
«Δξγαζίεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο Γ.Δ
Πισκαξίνπ» (Δπηρνξήγεζε Τπ. Δζσηεξηθψλ 10.000,00 € θαη Σαθηηθά 10.000,00 €).
ρεη: Η αξηζκ. 1020/2016 Α.Α.Τ.

6

18

ο

4α

939

92ε Σξνπνπνίεζε
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 92ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΙ ΝΔΟ ΚΑ
4124.0010 Δηήζηα παξαθξάηεζε ζε βάξνο ησλ εζφδσλ ησλ θιεξνδνηεκάησλ θξαηήζεηο 5%ν άξζξνπ 65 παξ.
2 ηνπ Ν.4182/2013 πνζνχ 10,00 επξψ
Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 10,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ

19

4β

ο

940

93ε Σξνπνπνίεζε
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΔΓΓΡΑΦΔΙ ΝΔΟ ΚΑ
00.8224.0010 Δηήζηα παξαθξάηεζε ζε βάξνο ησλ εζφδσλ ησλ θιεξνδνηεκάησλ θξαηήζεηο 5%ν άξζξνπ 65
παξ. 2 ηνπ Ν.4182/2013 πνζνχ 10,00 επξψ
[Οκφθσλα]
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηελ 93ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2016 σο εμήο :
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΜΔΙΧΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ
30.6422.0000 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ πνζνχ 5.000,00 επξψ
Σν παξαπάλσ πνζφ ησλ 5.000,00 επξψ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ ΚΑ
Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΑΤΞΑΝΔΙ ΣΟΝ ΚΑ
00.6421.0001 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε Γεκάξρνπ πνζνχ 5.000,00 επξψ.

20

ο

5α

941

Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
784/2016 απφθαζεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε δαπαλψλ
πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα
Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 784/2016 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ
πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ
ππφινγν Πξφεδξν ηεο Σ.Κ. Αγίαο Μαξίλαο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε
βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ.
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942

Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ
πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα
Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη
νπνίεο ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππφινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ: ΝΑΠΗ.

943

Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ
πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα
Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη
νπνίεο ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππφινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ: ΤΚΑΜΙΝΔΑ.

944

Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ
πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα
Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη νη
νπνίεο ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππφινγνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ: ΥΙΓΗΡΧΝ, ΔΡΔΟΤ, ΘΔΡΜΗ, ΠΑΝΑΓΙΟΤΓΑ, ΚΑΠΗ.

945

Αλάθιεζε ελ κέξεη ηεο αξηζκ.
444/2016 απφθαζεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θαη αθχξσζε
Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ
Πξνπιεξσκήο πνπ αθνξνχλ
δαπάλεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο
νηθνλ. έηνπο 2016.

[Οκφθσλα]
Αλαθαιεί ελ κέξεη ηελ ππ’ αξηζκ. 444/2016 απφθαζή ηεο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπαλψλ πνπ πιεξψζεθαλ απφ
ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016» ζε φ,ηη αθνξά ηηο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο
εθδφζεθαλ ηα θάησζη Υξεκαηηθά Δληάικαηα Πξνπιεξσκήο, ηα νπνία θαηά ζπλέπεηα αθπξψλνληαη :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Σν αξηζκ.1788/2016 ΥΔΠ πνζνχ 200,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1789/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1790/2016 ΥΔΠ πνζνχ 200,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1791/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1794/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1795/2016 ΥΔΠ πνζνχ 200,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1797/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1799/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1787/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1792/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
Σν αξηζκ.1793/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο

8

12. Σν αξηζκ. 1796/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
13. Σν αξηζκ.1798/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
14. Σν αξηζκ.1800/2016 ΥΔΠ πνζνχ 400,00 επξψ /Γηθαηνχρνο : Νηθφιανο Μπαληδήο
ε φ,ηη αθνξά ηηο ππφινηπεο δαπάλεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο νηθνλ. έηνπο 2016 πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ.
444/2016 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απηή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη.
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ο
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946

Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ
δηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη
κεραλεκάησλ ινηπψλ Γεκνηηθψλ
Δλνηήησλ πιελ Γ.Δ. Μπηηιήλεο.

[Οκφθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Γ/λζε Καζαξηφηεηαο &
Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ππ’ αξηζκφ 20/2016, ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα, κε
ηίηιν «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ινηπψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πιελ
Γ.Δ. Μπηηιήλεο» θαη ζπλνιηθήο πίζησζεο 69.600,00 επξψ κε ηνλ ΦΠΑ.
Β) Δγθξίλεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, φπσο απηνί
έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Γ/λζε Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ θαη ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα.
Σξφπνο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ
Γεκφζηνο ζπλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, κε ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο
ηηκήο θαη θαηά νκάδα εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Γήκν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, φπσο ζα νξηζζεί αξκνδίσο απφ ηνλ
Γήκαξρν Λέζβνπ.
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947

Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ησλ
φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ
πξνκήζεηα ιακπηήξσλ,
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ,
αζθαιεηψλ θιπ γηα ηελ
ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ
θσηηζκνχ ΓΔ Μπηηιήλεο.

[Οκφθσλα]
1) Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 29.310,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 20.6662.0001 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2016.
ρεη. : Η ππ’ αξηζκ. 968/2016 Α.Α.Τ..
2) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ιακπηήξσλ, θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ, αζθαιεηψλ θιπ. γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ΓΔ Μπηηιήλεο.
3) Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο.
4) Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, φπσο
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλεκκέλε κειέηε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
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948

Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν «Οινθιήξσζε
έξγσλ απνρέηεπζεο Πέηξαο».

[Οκφθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Οινθιήξσζε έξγσλ απνρέηεπζεο Πέηξαο»,
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 895.000,00 € κε ΦΠΑ, φπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ
αξκνδίσο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016.
Β) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε αλνηρηή δηαδηθαζία κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο
δηαθήξπμεο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο
(ρακειφηεξε ηηκή), κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ
ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%), ζχκθσλα κε ην
άξζξν 95α ηνπ Ν.4412/16.
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949

Έγθξηζε ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο θαη ηεο
δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν
«Ηιεθηξνθσηηζκφο δεκνηηθνχ
πάξθνπ Αγ. Βαζηιείνπ Μφξηαο».

[Οκφθσλα]
Α) Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Ηιεθηξνθσηηζκφο δεκνηηθνχ πάξθνπ Αγ. Βαζηιείνπ
Μφξηαο» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο εξγαζηψλ 32.480,00 € κε ΦΠΑ, φπσο απηά ζπληάρζεθαλ θαη
ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο.
Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, θαηεγνξίαο
πηπρίσλ Η/Μ κεηά απφ «ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο
ην «κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο» επάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
Γ) Δγθξίλεη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο.
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Έγθξηζε πξαθηηθνχ
επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα
ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνχ
αθηλήηνπ (ηζφγεηνπ θηίζκαηνο)
ζηελ Παξαιία Θεξκήο.
Έγθξηζε πξαθηηθνχ
επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα
ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνχ
αθηλήηνπ (θαηαζηήκαηνο/
πεξηπηέξνπ) ζηε θάια
Μηζηεγλψλ.

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ην απφ 4.10.2016 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθνχ θαλεξνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε
ελφο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (ηζφγεηνπ θηίζκαηνο εκβαδνχ πεξίπνπ 10 η.κ.) ζηελ Παξαιία Θεξκήο, ν νπνίνο
απέβε άγνλνο θαζψο δελ πξνζήιζε θαλείο ελδηαθεξφκελνο.

Έγθξηζε κεηαθίλεζεο δεκνηηθήο
ππαιιήινπ ζηα Υαληά γηα ηελ

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηεο ππαιιήινπ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ

[Οκφθσλα]
Δγθξίλεη ην απφ 4.10.2016 πξαθηηθφ επαλαιεπηηθνχ θαλεξνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε
δεκνηηθνχ αθηλήηνπ (θαηαζηήκαηνο/ πεξηπηέξνπ) ζηε θάια Μηζηεγλψλ, ν νπνίνο απέβε άγνλνο.
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953-958

παξαθνινχζεζε επεμεξγαζίαο
απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ζηηο πξνεγκέλεο εγθαηαζηάζεηο
αλαθχθισζεο.

θαο Γεσξγίαο Μπιέηζαο, Πεξηβαιινληνιφγνπ, Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Δπνπηείαο
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ζηα Υαληά, απφ
28/11/2016 έσο θαη ηελ 30/11/2016, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 50 ηφλσλ
απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε εηαηξεία TOMRA Sorting, ζε ζπλεξγαζία θαη κε
ηελ εηαηξεία Dynamic Vision, ζην εξγνζηάζην ηεο ΓΔΓΙΑ ζηα Υαληά, σο εμήο:
1. Η κεηαθίλεζε ηεο ππαιιήινπ ζηα Υαληά θαη ε επηζηξνθή ηεο ζα γίλεη αεξνπνξηθψο κε ελδηάκεζν ζηαζκφ
ηελ Αζήλα. Αλαρψξεζε 28/11/2016 θαη επηζηξνθή 30/11/2016.
2. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη ηα έμνδα δηακνλήο ηεο ππαιιήινπ δε ζα βαξχλνπλ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Γήκνπ.
3. Η εκεξήζηα εθηφο έδξαο απνδεκίσζε ηεο ππαιιήινπ ησλ ηξηψλ εκεξψλ (28-30 Ννεκβξίνπ) ζα βαξχλεη
ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ.

Οξηζκφο :
 α)
δηθεγφξσλ
–
γλσκνδνηήζεηο,
γηα
ππνζέζεηο
ηνπ
Γήκνπ
Λέζβνπ.
 β) δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ
θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ.

[Οκφθσλα] Δγθξίλεη ηνλ νξηζκφ ησλ δηθεγφξσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε ππνζέζεηο
ηνπ Γήκνπ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γήκνπ ζε λνκηθά
ζέκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ.

Μπηηιήλε 23 Ννεκβξίνπ 2016
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ΚΧΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ
1.- Καηζαπόρ Κωνζηανηίνορ, Ππόεδπορ
2.- Αμποςλόρ Ιωάννηρ, ηακηικό μέλορ
3.- Απμενάκαρ Εμμανοςήλ, ηακηικό μέλορ
4.- Καπαγεωπγίος Εςζηπάηιορ, ηακηικό μέλορ
5.- Κοςμαπάρ Ανηώνιορ, ηακηικό μέλορ
6.- Αλεξίος Δημήηπιορ, αναπληπωμαηικό μέλορ ζε ανηικαηάζηαζη ηος Ν. Καπαζάββα
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