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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 2/26-10-2019 Έθηαθηε ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

Δήμος Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1ν
ν 

3 Έγθρηζε αποδεκίωζες 

κεηαθίλεζες ηοσ Γεκάρτοσ 

Γσηηθής Λέζβοσ ζηελ Αζήλα ηελ 

9 Οθηωβρίοσ 2019 

[Οκόθωλα] 

Α) Κξίλεη επηβεβιεκέλε θαη θαηεπείγνπζα ηε κεηαθίλεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θνπ Ταμηάξρε Βέξξνπ ζηελ Αζήλα 
ζηηο 9 Οθησβξίνπ 2019 ην πξσί θαη ώξα 07.10 κε επηζηξνθή 
ηελ ίδηα εκέξα ην κεζεκέξη ζηηο 14.55, όπνπ είρε 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ 
θ.Θενδσξηθάθν Παλαγηώηε θαη ηνλ Υθππνπξγό Δζσηεξηθώλ 
θ.Θ.Ληβάλην, γηα θαηεπείγνληα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην 
λενζύζηαην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ (όπσο ζέκαηα 
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ), 
δεδνκέλνπ όηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο επείγνπζαο 
κεηαθίλεζεο κε πξνθνξηθή εληνιή, παξέρεηαη θαη γξαπηή 
έγθξηζε κε έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο κεηαθίλεζεο, ην 
αξγόηεξν κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ 
εκεξνκελία επηζηξνθήο ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ ζηελ έδξα ηνπ. 
 
Β) Δγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε ηεο αλσηέξσ κεηαθίλεζεο ηνπ 
Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ε νπνία ζα θαιπθζεί από ην Γήκν 
Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 
     Δίρε κεηαθηλεζεί αεξνπνξηθώο θαη παξέκεηλε εθεί κία (1) εκέξα. 
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2 2ν 4 Έγθρηζε αποδεκίωζες 

κεηαθίλεζες ηοσ Γεκάρτοσ 

Γσηηθής Λέζβοσ ζηελ Αζήλα ηελ 

24 Οθηωβρίοσ 2019. 

 

[Οκόθωλα] 

Δγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο 
Λέζβνπ θνπ Ταμηάξρε Βέξξνπ ζηελ Αζήλα ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2019 
ην πξσί θαη ώξα 07.10 κε επηζηξνθή ηελ ίδηα εκέξα ην κεζεκέξη 
ζηηο 14.55 όπνπ έρεη πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ζην Μέγαξν 
Μαμίκνπ, ε νπνία ζα θαιπθζεί από ην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 
 
Θα κεηαθηλεζεί αεξνπνξηθώο θαη ζα παξακείλεη εθεί κία (1) εκέξα. 
 
 

3 3ν 5 Έγθρηζε αποδεκίωζες 

κεηαθίλεζες ηοσ Γεκάρτοσ 

Γσηηθής Λέζβοσ θαη ηρηώλ 

Γεκοηηθώλ σκβούιωλ ζηελ 

Κύπρο (Γήκο Λεσθολοίθοσ) ηελ 

31 Οθηωβρίοσ 2019. 

 

[Οκόθωλα] 

Δγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο 
Λέζβνπ θνπ Ταμηάξρε Βέξξνπ θαη ηξηώλ Γεκνηηθώλ Σπκβνύισλ 
ζηελ Κύπξν (Γήκν Λεπθνλνίθνπ) ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2019 ην πξσί 
θαη ώξα 08.40 κε επηζηξνθή ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2019 ην βξάδπ ζηηο 
20.30 όπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο κλήκεο γηα ηα 
80ρξνλα ηνπ Γήκνπ Λεπθνλνίθνπ, ε νπνία ζα θαιπθζεί από ην 
Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 
 
Θα κεηαθηλεζνύλ αεξνπνξηθώο θαη ζα παξακείλνπλ εθεί ηέζζεξηο 
(4) εκέξεο. 
 
 

4 4α 6 Έγθρηζε αποδεκίωζες 

κεηαθίλεζες ηοσ Γεκάρτοσ 

Γσηηθής Λέζβοσ ζηελ Αζήλα ηελ 

3 επηεκβρίοσ 2019. 

 
 

[Οκόθωλα] 

Α) Κξίλεη επηβεβιεκέλε θαη θαηεπείγνπζα ηε κεηαθίλεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θνπ Ταμηάξρε Βέξξνπ ζηελ Αζήλα 
ζηηο 3 Σεπηεκβξίνπ 2019 ην πξσί θαη ώξα 06.55 κε επηζηξνθή 
ηελ ίδηα εκέξα ην κεζεκέξη ζηηο 14.55 όπνπ είρε 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ 
θ.Θενδσξηθάθν Παλαγηώηε θαη ηνλ Υθππνπξγό Δζσηεξηθώλ 
θ.Θ.Ληβάλην, γηα θαηεπείγνληα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην 
λενζύζηαην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ (όπσο κεηαλαζηεπηηθό, 
ζέκαηα πξνϋπνινγηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ), δεδνκέλνπ όηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο επείγνπζαο 
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Καιιολή 26 Οθηωβρίοσ 2019 

Ο Πρόεδρος ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής  

ηοσ Γήκοσ  Γσηηθής Λέζβοσ 

 

Αιάλες Γεώργηος  

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 
       1.- Αλάνηρ Γεώπγιορ, Ππόεδπορ 

2.- Ιοπδάνος Ιοπδάνηρ, ηακηικό μέλορ 
3.- Βαηή- Μαπιόλα Αθποδίηη, ηακηικό μέλορ 
4.- Ιωακείμ-Σηςλιανού Ζασαπώ, ηακηικό μέλορ 
5.- Αλεξίος Εςζηπάηιορ, ηακηικό μέλορ 
6.- Χήπαρ Νικόλαορ, ηακηικό μέλορ 
7. - Ζαθείπηρ Εςζηπάηιορ, ηακηικό μέλορ 
8.- Αποζηόλος Σηέθανορ, ηακηικό μέλορ 
9. - Μαπγαπίηηρ Χαπάλαμπορ, αναπληπωμαηικό μέλορ 

 

κεηαθίλεζεο κε πξνθνξηθή εληνιή, παξέρεηαη θαη γξαπηή 
έγθξηζε κε έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο κεηαθίλεζεο. 
 
Β) Δγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε ηεο αλσηέξσ κεηαθίλεζεο ηνπ 
Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ε νπνία ζα θαιπθζεί από ην Γήκν 
Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 
     Δίρε κεηαθηλεζεί αεξνπνξηθώο θαη παξέκεηλε εθεί κία (1) εκέξα. 
. 

 


