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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 11/30-12-2019 έκτακτη ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ηος 

Δήμος Δςηικήρ Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1ο
 

80 «Αποδοσή ζςμμεηοσήρ ηος 

Γήμος Γςηικήρ Λέζβος 

ζηην Ππόζκληζη ΙΥ-Για 

ηην ςποβολή αίηηζηρ 

σπημαηοδόηηζηρ ζηο 

ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

ΙΙ». 

 

 

[Ομόθυνα] 

ΔΓΚΡΙΝΔΙ ηην ζςμμεηοσή ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος ζηην Ππόζκληζη ΙΥ- 

Για ηην ςποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

ΙΙ» κι υρ εκ ηούηος αποδέσεηαι να σπημαηοδοηηθεί από ηο Τποςπγείο 

Δζυηεπικών με ηο ποζό ηυν 172.000 Δςπώ, για δαπάνερ πος αθοπούν ζε 

καηαζκεςή ή πποκαηαζκεςή και ηοποθέηηζη παμπών ππόζβαζηρ ηυν ΑΜΔΑ, 

καθώρ και ζηην καηαζκεςή σώπυν ςγιεινήρ για ηην εξςπηπέηηζη ηυν ΑΜΔΑ, 

ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ πος ςπάγονηαι ζηη συπική ηος απμοδιόηηηα. Βαζικόρ 

ζηόσορ αποηελεί η διαζθάλιζη ηηρ αππόζκοπηηρ ππόζβαζηρ ηυν ΑΜΔΑ. 

ζηοςρ σώποςρ ηυν ζσολείυν. 

2 2ο 81 «Αποδοσή ζςμμεηοσήρ ηος 

Γήμος Γςηικήρ Λέζβος 

ζηην ΠΡΟΚΛΗΗ ΙV-Για 

ηην ςποβολή αίηηζηρ 

σπημαηοδόηηζηρ ζηο 

ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

ΙΙ» «Καηαζκεςή, επιζκεςή 

[Ομόθυνα] 

Α. Αποδέσεηαι ηη ζςμμεηοσή ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος, υρ Γικαιούσος, ζηην 

ΠΡΟΚΛΗΗ IV - Για ηην ςποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο ππόγπαμμα 

«ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» «Καηαζκεςή, επιζκεςή και ζςνηήπηζη αθληηικών 

εγκαηαζηάζευν ηυν Γήμυν». Από ηο ππόγπαμμα, ο Γήμορ Γςηικήρ Λέζβος θα 

σπημαηοδοηηθεί με ηο ποζό ηυν 600.000,00 €, ενώ ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηυν 

ςπό ένηαξη ςποέπγυν ανέπσεηαι ζε 702.000, 00 €.  
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       Καλλονή, 30 Γεκεμβπίος 2019 

                                        Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος    

                                                                                                                                                             ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος 

 

 

ΓΔΛΑΓΩΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ 

και ζςνηήπηζη αθληηικών 

εγκαηαζηάζευν ηυν 

Γήμυν»  

 

 

 

Β. Αποδέσεηαι η κάλςτη ηος ςπολειπόμενος ποζού ηυν 102.000,00 € να γίνει 

από ίδιοςρ πόποςρ ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος, για ηην ςλοποίηζη ηηρ καηαζκεςήρ 

ηυν κάηυθι αναθεπομένυν δύο ςποέπγυν, ήηοι : 

1) Δνόρ νέος κλειζηού γςμναζηηπίος για σώπο πεηοζθαίπιζηρ, αλλά και πολλαπλών 

σπήζευν πεπιμεηπικών διαζηάζευν 35,00 Υ 15,45 m ζηο ζσολικό ςγκπόηημα ηηρ 

Γ.Κ. Καλλονήρ πος πεπιλαμβάνει Γςμνάζιο και Δνιαίο Λύκειο. Η καηαζκεςή ηος 

ςπό ανέγεπζη κηηπίος θα γίνει ζηη θέζη πος ζήμεπα βπίζκεηαι ηο γςμναζηήπιο ηος 

ζσολικού ζςγκποηήμαηορ, ηο οποίο όμυρ έσει κπιθεί καηεδαθιζηέο από ηην Γ/νζη 

Πολεοδομίαρ ηος Γήμος Λέζβος, καθώρ ο ζειζμόρ ηηρ 12ηρ Ιοςνίος 2017, 

δημιούπγηζε ανεπανόπθυηερ – διαημηηικέρ πυγμέρ ζηα ςποζηηλώμαηα ηος εν 

λόγυ γςμναζηηπίος, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 391.950,00 €. 

2) Δνόρ νέος κλειζηού γςμναζηηπίος για σώπο πεηοζθαίπιζηρ, αλλά και πολλαπλών 

σπήζευν πεπιμεηπικών διαζηάζευν 30,00 Υ 15,45 m μεηά ηον παπαπηημάηυν 

αςηού, ώζηε να ηηπούνηαι πολεοδομικοί όποι (πλάγιερ αποζηάζειρ, απόζηαζη Γ) 

ζηο ζσολικό ςγκπόηημα ηηρ Γ.Κ. Άγπαρ ηος Γήμος Γςηικήρ Λέζβος, πος 

πεπιλαμβάνει Γςμνάζιο και Δνιαίο Λύκειο, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 310.050,00 

€. 


