ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Π Ι Ν Α Κ Α 

Μυτιλήνη, 5/3/2019

Θ Ε Μ ΑΣ Ω Ν

4ης/4-3-2019

ΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΛΕΒΟΤ
Α/Α

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ

ΑΠΟΦ.

Παξνπζίαζε-Έγθξηζε ηεο Μειέηεο Πξνγξακκαηηθνχ ρεδίνπ
(Master Plan) Παιαηνχ Ληκέλα Μπηηιήλεο, ζην πιαίζην ηεο
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε Πξνγξακκαηηθνχ
ρεδίνπ (Master Plan) Νένπ θαη Παιαηνχ Ληκέλα Μπηηιήλεο»
Καηαβνιή θαη χςνο εμφδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ
θαη απνδεκίσζε Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019

Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ε Μειέηε Πξνγξακκαηηθνχ
ρεδίνπ (Master Plan) Παιαηνχ Ληκέλα Μπηηιήλεο, ζην πιαίζην
ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε Πξνγξακκαηηθνχ
ρεδίνπ (Master Plan) Νένπ θαη Παιαηνχ Ληκέλα Μπηηιήλεο»
Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ε θαηαβνιή θαη χςνο εμφδσλ
παξάζηαζεο Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη απνδεκίσζε Μειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ
Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019
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Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Λέζβνπ Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε Σερληθνχ
έηνπο 2019 (αξηζκ. 2/2019 απφθαζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο)
Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2019 (αξηζκ. 2/2019
απφθαζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο)
Απνδνρή πίζησζεο €467.630,89 απφ ΤΠ.Δ. γηα ηελ εμφθιεζε Ομόφωνα εγθξίζεθε ε απνδνρή πίζησζεο €467.630,89 απφ
ππνρξεψζεσλ απφ δηαηαγέο πιεξσκήο θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο ΤΠ.Δ. γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ απφ δηαηαγέο
πνπ έρνπλ θαηαζηεί ηειεζίδηθεο έσο 19/07/2018
πιεξσκήο θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο
πνπ έρνπλ θαηαζηεί
ηειεζίδηθεο έσο 19/07/2018
Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ Κατά
πλειοψηφία
εγθξίζεθε
ε
4ε
ηξνπνπνίεζε
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ επί αγξνηηθήο νδνχ πνπ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε είζνδνο-έμνδνο νρεκάησλ επί αγξνηηθήο
ζπκβάιεη κε ηελ 73ε Δζληθή νδφ Μπηηιήλεο – Θεξκήο (αξηζκ. νδνχ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ 73ε Δζληθή νδφ Μπηηιήλεο – Θεξκήο
25/2019 απφθαζε Δ.Π.Ε.)
(αξηζκ. 25/2019 απφθαζε Δ.Π.Ε.)
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Ημερήσιας Διάταξης
1.

2.

84

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
1.

2.

3.
4.

1

86

87
88

5.

Απνδνρή θαη έγθξηζε Α΄ Καηαλνκήο έηνπο 2019 γηα θάιπςε Ομόφωνα εγθξίζεθε ε απνδνρή θαη έγθξηζε Α΄ Καηαλνκήο
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ
έηνπο 2019 γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ

89

Ημερήσιας Διάταξης
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

12

13

Γηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα εθκίζζσζε αθηλήηνπ «ΚΖΠΟ» Ομόφωνα τν Γ. παξείρε ζχκθσλε γλψκε γηα εθκίζζσζε
ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Παξάζρνπ ή Παξαζθεπά Σδηηδή
αθηλήηνπ «ΚΖΠΟ» ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Παξάζρνπ ή
Παξαζθεπά Σδηηδή
Έγθξηζε αγνξάο βηβιίνπ κε ηίηιν «Λεζβηαθή Φάιαγγα»
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε αγνξά βηβιίνπ κε ηίηιν «Λεζβηαθή
Φάιαγγα»
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο, πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηε Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο, πνπ
ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ζην «2ν Yachting Festival – αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ζην
Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο» (Μαξίλα Αιίκνπ, 11 – 14 Απξηιίνπ 2019)
«2ν Yachting Festival – Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο» (Μαξίλα
Αιίκνπ, 11 – 14 Απξηιίνπ 2019)
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο, πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηε Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο, πνπ
ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ζην «Σνπξηζηηθφ Παλφξακα – αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ζην
Διιάδα 365 Μέξεο» (Ησάλληλα, 3 – 7 Απξηιίνπ 2019)
«Σνπξηζηηθφ Παλφξακα – Διιάδα 365 Μέξεο»
Πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ΓΔΤΑ Λέζβνπ (ΓΔΤΑΛ)
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε
ΓΔΤΑ Λέζβνπ (ΓΔΤΑΛ
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ Ομόφωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ
εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζκ. 193/2018 κειέηεο κε ηίηιν: παξερφκελσλ εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζκ. 193/2018
«Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ κειέηεο κε ηίηιν: «Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ
απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 28εο - 29εο Ννεκβξίνπ 2018 πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 28εο (Γ.Δ Μπηηιήλεο)»
29εο Ννεκβξίνπ 2018 (Γ.Δ Μπηηιήλεο)»
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ Ομόφωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ
εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζκ. 192/2018 κειέηεο κε ηίηιν: παξερφκελσλ εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζκ. 192/2018
«Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ κειέηεο κε ηίηιν: «Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ
απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 28εο - 29εο Ννεκβξίνπ 2018 πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 28εο (Γ.Δ Πισκαξίνπ)»
29εο Ννεκβξίνπ 2018 (Γ.Δ Πισκαξίνπ)»
Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 8/2019 ηερληθήο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Ομόφωνα εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζκ. 8/2019 ηερληθή κειέηε ηεο
Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο θαη δηελέξγεηαο ηεο ππεξεζίαο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο θαη δηελέξγεηαο ηεο
αζθάιηζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ππεξεζίαο αζθάιηζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ
Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019
έξγνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο 2019
Έγθξηζε πξσηνθφιισλ θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ-ππεξεζηψλ ηνπ Ομόφωνα εγθξίζεθαλ ηα πξσηφθνιια θαιήο εθηέιεζεο
Σκήκαηνο
Γηαρείξηζεο
&
πληήξεζεο
Ορεκάησλ
& εξγαζηψλ-ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Ν-Α Λέζβνπ ηεο Γ/λζεο Ορεκάησλ & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Ν-Α Λέζβνπ ηεο
Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο (Α.Π. 7720/22-2-2019)
Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο (Α.Π. 7720/22-2-2019)
2
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10.

11.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Έγθξηζε ηακεηαθνχ απνινγηζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ «Πνιηηηζκνχ, Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ν ηακεηαθφο απνινγηζκφο ηνπ
Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ», νηθ. έηνπο 2018
ΝΠΓΓ «Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Γήκνπ
Λέζβνπ», νηθ. έηνπο 2018
εο
Έγθξηζε 1
ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ Κατά
πλειοψηφία
εγθξίζεθε
ε
1ε
ηξνπνπνίεζε
«Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ», νηθνλ. πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ «Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη
έηνπο 2019
Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ», νηθνλ. έηνπο 2019
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ρνξήγεζε ρξεκαηηθνχ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ρνξήγεζε
βνεζήκαηνο ζηνλ νηθνλνκηθά αδχλαην δεκφηε κε ην αθξσλχκην ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζηνλ νηθνλνκηθά αδχλαην δεκφηε κε ην
Ν.Σ.
αθξσλχκην Ν.Σ.
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ρνξήγεζε ρξεκαηηθνχ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ρνξήγεζε
βνεζήκαηνο ζηνλ νηθνλνκηθά αδχλαην δεκφηε κε ην αθξσλχκην ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζηνλ νηθνλνκηθά αδχλαην δεκφηε κε ην
Μ.Γ.
αθξσλχκην Μ.Γ.
Έγθξηζε εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ
εκεξίδα κε ζέκα «Γξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο δαπάλε γηα ηελ εκεξίδα κε ζέκα «Γξάζεηο νινθιεξσκέλεο
απνξξηκκάησλ Γήκνπ Λέζβνπ»
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γήκνπ Λέζβνπ»
Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε Ομόφωνα εγθξίζεθε ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ
ηίηιν: «Αλαθαηαζθεπή ησλ ππφ θαηάξξεπζε ιφγσ ζεηζκνχ ηεο 12εο έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή ησλ ππφ θαηάξξεπζε ιφγσ ζεηζκνχ ηεο
Ηνπλίνπ 2017 ηνηρείσλ αληηζηήξημεο ζηελ Αγία Παξαζθεπή-Νάπε 12εο Ηνπλίνπ 2017 ηνηρείσλ αληηζηήξημεο ζηελ Αγία Παξαζθεπήγηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
Νάπε γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
Έγθξηζε ρνξήγεζεο 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή δηαηεξεηένπ Παξζελαγσγείνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή δηαηεξεηένπ
Πηεξνχληαο»
Παξζελαγσγείνπ Πηεξνχληαο»
εο
Έγθξηζε ρνξήγεζεο 1
παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε 1εο παξάηαζεο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην έξγνπ: «Αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην γήπεδν
γήπεδν 5*5 ηνπ Μηραιέιεηνπ Γεκνηηθνχ ηαδίνπ Πισκαξίνπ»
5*5 ηνπ Μηραιέιεηνπ Γεκνηηθνχ ηαδίνπ Πισκαξίνπ»
Έγθξηζε ρνξήγεζεο 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΔΡΓΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΔΡΓΩΝ
ΠΔΣΡΑ»
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΔΣΡΑ»
Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζηηο ζπκβάζεηο γηα Ομόφωνα εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζηηο
ηηο πξνκήζεηεο κε ηίηιν:
ζπκβάζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο κε ηίηιν:
1.-ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ
ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ 1.-ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ
ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ, ΟΜΑΓΑ 3 (ΗΓΔΡΗΚΑ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ
ΛΔΒΟΤ, ΟΜΑΓΑ
3
ΔΗΓΖ)
(ΗΓΔΡΗΚΑ ΔΗΓΖ)
2.-ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ
ΤΛΗΚΩΝ
ΓΗΑ
ΣΗ 2.-ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ
ΛΔΒΟΤ, ΟΜΑΓΑ
1 ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ, ΟΜΑΓΑ
1
(ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ)
(ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ)
3
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Έγθξηζε 2νπ Σαθηνπνηεηηθνχ ΑΠΔ, ηνπ έξγνπ «ηεξέσζε θαη
απνθαηάζηαζε γέθπξαο Κξεκαζηήο Αγία Παξαζθεπήο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ»
Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΑΓΑ ΣΖ ΘΔΖ "ΠΔΣΡΗ 2" ΣΖ Γ.Δ.
ΠΔΣΡΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΑ ΠΔΣΡΑ ΜΖΘΤΜΝΑ» mis 365208
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«Καηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο ΔΔΛ Γέξαο»
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ 9εο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζκφ 213/2017
κειέηεο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε πξντφλησλ θαηεδάθηζεο επηθίλδπλα
εηνηκνξξφπσλ θηηξίσλ πιεγέλησλ απφ ηνλ ζεηζκφ ηεο 12εο Ηνπλίνπ
2017 – Τπεξεζία απνκάθξπλζεο απνβιήησλ θαηεδάθηζεο»

Ομόφωνα εγθξίζεθε ν 2νο Σαθηνπνηεηηθφο ΑΠΔ, ηνπ έξγνπ
«ηεξέσζε θαη απνθαηάζηαζε γέθπξαο Κξεκαζηήο Αγία
Παξαζθεπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ»
Ομόφωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΑΓΑ ΣΖ ΘΔΖ
"ΠΔΣΡΗ 2" ΣΖ Γ.Δ. ΠΔΣΡΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΑΗ
ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΑ ΠΔΣΡΑ - ΜΖΘΤΜΝΑ» mis 365208
Ομόφωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο
απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ Γέξαο»
Ομόφωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν 9εο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζκφ
213/2017 κειέηεο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε πξντφλησλ θαηεδάθηζεο
επηθίλδπλα εηνηκνξξφπσλ θηηξίσλ πιεγέλησλ απφ ηνλ ζεηζκφ
ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 – Τπεξεζία απνκάθξπλζεο απνβιήησλ
θαηεδάθηζεο»
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο
θπζηθνχ εδάθνπο γηα ην έξγν «ΠΛΑΚΟΣΡΩΖ ΗΓΡΗΟΤ»
Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Πξνζσξηλήο - Oξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Έξγα
Πξφζβαζεο Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο Σ.Γ. Ηππείνπ –
πθνχληα»
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο
Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα
γηα επηζθεπή θαηαζηξσκάησλ δεκνηηθψλ νδψλ»
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνπ αθνξά ηε
δαπάλε επηρνξήγεζεο ησλ ζπιιφγσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
εθδειψζεσλ ενξηαζκνχ ησλ Απνθξηψλ θαη ηεο Καζαξά
Γεπηέξαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνπ αθνξά ηε
δαπάλε γηα ερεηηθή θάιπςε ησλ θαξλαβαιηθψλ εθδειψζεσλ
ησλ Απνθξηψλ θαη ηεο Καζαξά Γεπηέξαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ
δαπάλε γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ κε
ζέκα: Μίιηνο Κνπληνπξάο -ηξαηήο Μπξηβήιεο * Βίνη
παξάιιεινη θαη ηεκλφκελνη

πγθξφηεζε Δπηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο γηα ην έξγν
«ΠΛΑΚΟΣΡΩΖ ΗΓΡΗΟΤ»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο - Oξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «Έξγα Πξφζβαζεο Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο Σ.Γ.
Ηππείνπ – πθνχληα»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν: «Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα γηα επηζθεπή θαηαζηξσκάησλ
δεκνηηθψλ νδψλ»
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηε δαπάλε
επηρνξήγεζεο ησλ ζπιιφγσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εθδειψζεσλ
ενξηαζκνχ ησλ Απνθξηψλ θαη ηεο Καζαξά Γεπηέξαο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηε δαπάλε γηα ερεηηθή
θάιπςε ησλ θαξλαβαιηθψλ εθδειψζεσλ ησλ Απνθξηψλ θαη ηεο
Καζαξά Γεπηέξαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ
ζπλδηνξγάλσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ κε ζέκα: Μίιηνο
Κνπληνπξάο -ηξαηήο Μπξηβήιεο * Βίνη παξάιιεινη θαη
ηεκλφκελνη
4

109

110

111

112

113
114

115

116

117

118

32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.

Έγθξηζε 2εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Έγθξηζε 3εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Καζνξηζκφο θσδηθψλ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ, σο δεθηηθψλ έθδνζεο Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ
Πξνπιεξσκήο
Απνδνρή πίζησζεο €350.000,00 απφ ΤΠ.Δ. γηα αληηκεηψπηζε
δεκηψλ απφ ζενκελίεο (Α.Π. 7826/2019)
Αλαλέσζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Σακία θαη ησλ
αλαπιεξσηψλ ηνπ ζε φιεο ηηο Σξάπεδεο εθηφο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο
Έγθξηζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ-ππεξεζηψλ γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ (Α.Π.
8743/28-2-2019)
πγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη θαιήο
ιεηηνπξγίαο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο Γ.Δ.
Μπηηιήλεο θαη Λνπηξφπνιεο Θεξκήο έηνπο 2019

39.

Καζνξηζκφο
κηζζσηηθνχ
αληαιιάγκαηνο
γηα
απεπζείαο
παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, γηα ην έηνο 2019

40.

Λήςε απφθαζεο επί ηεο αξ. πξση. 2767/18-1-2019 αηηήζεσο ηνπ
ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΓΤΝΑΗΚΩΝ ΓΔΡΑ
ΛΔΒΟΤ, κε ηελ νπνία θαηαγγέιιεη ηελ κεηαμχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ
θαη ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ χκβαζε Μίζζσζεο (θαηάζηεκα ηζνγείνπ,
ζε δηψξνθν θηίζκα κε εκβαδφλ θάηνςεο 368,69 η.κ., ζηε ζέζε
ΠΔΡΑ ΒΡΤΖ θνπέινπ Γέξαο – ΚΣΖΡΗΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟΤ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΔΛΟΤ)
Δμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ
γηα παξάηαζε κίζζσζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ: νηθνπέδνπ επί ησλ
νδψλ Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλνχ θαη Αηγαίνπ (παιαηά Ηρζπνπσιεία
– Μπαινπραλάο) ζηελ πεξηνρή Κνπκηδηά Μπηηιήλεο

41.

5

Κατά
πλειοψηφία
εγθξίζεθε
ε
2ε
ηξνπνπνίεζε
πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε 3ε ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ
Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Ομόφωνα εγθξίζεθε ν θαζνξηζκφο θσδηθψλ πξνυπνινγηζκνχ
νηθ. έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, σο δεθηηθψλ έθδνζεο
Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε απνδνρή πίζησζεο €350.000,00 απφ
ΤΠ.Δ. γηα αληηκεηψπηζε δεκηψλ απφ ζενκελίεο
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε
αλαλέσζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ
Γεκνηηθνχ Σακία θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπ ζε φιεο ηηο
Σξάπεδεο εθηφο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλππεξεζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ
ηνπ Γήκνπ (Α.Π. 8743/28-2-2019)
Ομόφωνα
εγθξίζεθε
ε
ζπγθξφηεζε
επηηξνπψλ
παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο Γ.Δ. Μπηηιήλεο θαη
Λνπηξφπνιεο Θεξκήο έηνπο 2019
Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ν θαζνξηζκφο κηζζσηηθνχ
αληαιιάγκαηνο γηα απεπζείαο παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
απιήο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο πνπ
βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ, γηα ην έηνο 2019
Ομόφωνα εγθξίζεθε ε θαηαγγειία ηελ κεηαμχ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ χκβαζε Μίζζσζεο
(θαηάζηεκα ηζνγείνπ, ζε δηψξνθν θηίζκα κε εκβαδφλ θάηνςεο
368,69 η.κ., ζηε ζέζε ΠΔΡΑ ΒΡΤΖ θνπέινπ Γέξαο –
ΚΣΖΡΗΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΔΛΟΤ)

119

Ομόφωνα εγθξίζεθε ην αίηεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ
ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ γηα παξάηαζε κίζζσζεο δεκνηηθνχ
αθηλήηνπ: νηθνπέδνπ επί ησλ νδψλ Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλνχ
θαη Αηγαίνπ (παιαηά Ηρζπνπσιεία – Μπαινπραλάο) ζηελ
πεξηνρή Κνπκηδηά Μπηηιήλεο
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42.

43.

44.

45.

46.
47.

Υαξαθηεξηζκφο Δπηρείξεζεο ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ ζηελ Ομόφωνα
εγθξίζεθε
ν
ραξαθηεξηζκφο
Δπηρείξεζεο
Άλαμν Λέζβνπ, ηδηνθηεζίαο ΑΓΓΔΛΖ ΑΝΣΩΝΗΑ, σο Δπνρηαθή
ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ ζηελ Άλαμν Λέζβνπ, ηδηνθηεζίαο
ΑΓΓΔΛΖ ΑΝΣΩΝΗΑ, σο Δπνρηαθή
Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξνλνηαθψλ Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ε επηζηξνθή αρξεσζηήησο
επηδνκάησλ (αξηζ. πξση. 8234/26-2-2019)
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ (αξηζ. πξση.
8234/26-2-2019)
Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξνλνηαθψλ Κατά πλειοψηφία εγθξίζεθε ε επηζηξνθή αρξεσζηήησο
επηδνκάησλ (αξηζ. πξση. 8235/26-2-2019)
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ (αξηζ. πξση.
8235/26-2-2019)
Έγθξηζε δηαγξαθήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ πξφζηηκα ηνπ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε δηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ
Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Α.Π. 7482/19-2-2019)
πξφζηηκα ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Α.Π. 7482/19-22019)
Έγθξηζε δηαγξαθήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ ηέιε, δηθαηψκαηα Ομόφωνα εγθξίζεθε ε δηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ
θιπ (Α.Π. 8828/28-2-2019)
ηέιε, δηθαηψκαηα θιπ (Α.Π. 8828/28-2-2019)
Έγθξηζε κεηαθίλεζεο αηξεηψλ εθηφο έδξαο γηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ Ομόφωνα εγθξίζεθε ε κεηαθίλεζε αηξεηψλ εθηφο έδξαο γηα
Λέζβνπ
ζέκαηα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού υμβουλίου

Γεώργιος Ψάνης
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