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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 11/21-05-2021 τακτική (κε ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ) ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘ

Μ. 

ΑΠΟ

Φ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1
ο
 

ΕΚΤΟΣ  
Η/Δ 

114 9
ε 

Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

2021 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 9

ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, όπσο απηή 

αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δηαγξαθή ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν: 

«Καηεδαθίζεηο επηθηλδύλσλ θηηζκάησλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» από ην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ:  

 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΗΣΧΖ 2021 

1 Καηεδαθίζεηο επηθηλδύλσλ θηηζκάησλ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

150.000,00€ 15.200,00€ 

 

2 2
ο 

ΕΚΤΟΣ 

Η/Δ 

115 Γηαθνπή 

παξαρώξεζεο 

ηεο από ηελ 

ΑΓΔΛ Α.Δ. ηνπ 

δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ 

«μελώλαο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

1. εγθξίλεη ηελ δηαθνπή παξαρώξεζεο ζηελ ΑΓΔΛ Α.Δ. ηεο ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ μελνδνρείνπ  «ΝΗΙΧΠΗ» πνπ έγηλε κε ηελ αξηζκ. 

681/2021 πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Λέζβνπ 

θαη ζπληάρζεθε ην ππ΄αξηζκ. 5175/5-2-20216 ζπκθσλεηηθό παξαρώξεζεο θαη ην νπνίν 
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ΝΗΙΧΠΗ»,ην 

νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ 

Κνηλόηεηα 

ηγξίνπ 

Λέζβνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηγξίνπ ηεο Γ.Δ. Δξεζνύ – Αληίζζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο από ην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. 

2. Η παξνύζα απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηελ Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ, Σκήκα 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.- 

 

3 3
ο
  

ΕΚΤΟΣ 

Η/Δ 

116 Βεβαίσζε ηεο 

αδπλακίαο 

εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο 

ζύληαμεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο 

θαθέινπ ππνβνιήο 

αίηεζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

ζην πιαίζην ηεο 

πξόηαζεο γηα ηελ 

σξίκαλζε έξγσλ 

θαη δξάζεσλ, γηα 

ηελ ζπληήξεζε 

Γεκνηηθώλ 

αλνηρηώλ 

Αζιεηηθώλ 

Υώξσλ, ρνιηθώλ 

κνλάδσλ, 

πξνζβαζηκόηεηα 

ΑΜΔΑ, ζην 

πξόγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΗ 

ΣΡΙΣΗ», από 

ην Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

 

Αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  ππεξεζίαο από ην ππάξρνλ 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη πξνρσξάεη ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζε ηξίην εμεηδηθεπκέλν νηθνλνκηθό θνξέα, κε απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη 

επάξθεηα πξνζσπηθνύ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, ηε ζύληαμε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ 

ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ, ζηελ πξόζθιεζε 

ΑΣ10 κε ηίηιν: «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη 

Αζιεηηζκόο», γηα κειέηεο σξίκαλζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ, γηα ηελ ζπληήξεζε Γεκνηηθώλ 

αλνηρηώλ Αζιεηηθώλ ρώξσλ, ρνιηθώλ κνλάδσλ, πξνζβαζηκόηεηα ΑΜΔΑ, από ηνλ Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 118, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4782/2021 θαη ηζρύεη ζήκεξα. 
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4 1
Ο
  

Η/Δ 

117 πγθξόηεζε 

επηηξνπήο 

παξαθνινύζεζ

εο θαη 

παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ 

θαη ππεξεζηώλ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α)πγθξνηεί  επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ γηα ην έηνο 2021, ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/16, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 108 ηνπ Ν.4782/2021, αξκόδηα γηα ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή 

απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο : 

 

 Γεκήηξην Παλάξα, θιάδνπ ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ σο Πξόεδξν,  

αλαπιεξνύκελν από ηνλ Κσλζηαληίλν Παλζειελά, θιάδνπ ΣΔ Μεραληθώλ. 

 

 Αλλα Υαηδεθσλζηαληή, θιάδνπ ΣΔ Δξγνδεγώλ, αλαπιεξνύκελε από ηελ 

Αηθαηεξίλε Σζεξδάλε, θιάδνπ ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. 
 

 Παλαγηώηε Καλέιιν, θιάδνπ ΣΔ Μεραληθώλ, αλαπιεξνύκελν από ηελ Φξαγθνύιε 
Αλησλία, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ. 

 
 
Β) Η ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ σο άλσ Δπηηξνπώλ ζα είλαη ε 31-12-2021. 

 

5 2
Ο
  

Η/Δ 

118 Υαξαθηεξηζκό

ο επηρεηξήζεσλ, 

μελνδνρεηαθώλ 

επηρεηξήζεσλ 

θαη 

ελνηθηαδόκελσλ 

δσκαηίσλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ σο 

επνρηθέο 

1. [ΟΜΟΦΧΝΑ] 

2. Απνδέρεηαη ηεο δεισζείζαο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θάησζη αλαθεξόκελσλ επηρεηξήζεσλ 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο πξνζθόκηζεο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη κε ηελ 

επηθύιαμε ηνπ ειέγρνπ απηώλ : 

 

α / α ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΚΑ 

ΟΦΔΙΛΔΣΗ 
ΔΙΓΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΟΥΗ 

Σ.Μ. ΓΗΛΧΘΔΙΑ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1 ΒΟΓΗΑΣΕΖ 

ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΑΔ (αξ. 

πξση. αίηεζ. 5249/05- 04-

2021) 

95231 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

«ΠΑΗΦΑΖ» 

95411032 1470 ηκ X 2,50 € 15-04 έως 15-10 

εθάζηνπ έηνπο 
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2 ΦΧΚΗΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΣΟ 

ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΑΔ (αξ. 

πξση. αίηεζ. 6390/23- 04-

2021) 

98105 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

«ΑΗΟΛΗΚΖ 

ΓΖ» 

51727660 
1246 ηκ X 2,50 € 01/05 Έσο 30/09 

εθάζηνπ έηνπο 

3 Κ. ΜΧΤΖ ΑΔ 

(αξ. πξση. αηηεζ. 

5853/27-05-2020) 

  114267  ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

 «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 

  ΠΔΣΡΑ 

  51721690 1800 ηκ X 2,50 15/4 έ<»ο 15/10 

4 Θ. ΣΡΤΦΧΝ & ΗΑ ΑΔ 

(αξ. πξση. αηηεζ. 3096/22-

11-2019) 

  116832 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

(OLIVE PRESS) 

ΜΖΘΤΜΝΑ 

  95411014 1300 ηκ X 2,50 15/4 έσο 30/09 

5 
ΑΓΓΔΛΖ 

ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ 

ΔΛΔΤΘ. 

(αξ. πξνε. αηηεζ. 2725/23-

02-2021) 

  118716 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

«ΜΑΡΗΑΔΝΑ» 

ΜΖΘΤΜΝΑ 

  51722873 1306 ηκ ρ2,50€ 01/05 έσο 31/10 θάζε 

έηνο 

6 
ΒΟΝΣΔΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΣΔ (αξ. πξση. αηηεζ. 

17406/21 - 12-2020) 

  113651 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

«BLUE SKY» 

ΠΔΣΡΑ 

  51722079 1870 ηκ % 2,50 € 01/05 έσο 30/09 θάζε 

έηνο 

Πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνύλ νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ζηε δηάηαμε ηνπ Ν. 429/76 ε επνρηθόηεηα 

ηνπο πξέπεη λα πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, πνπ θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ζηα 

αξκόδηα θαηά ηελ δεκνηηθή ελόηεηα, γξαθεία: 

1. Αίηεζεο - ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, αλαθνξηθά κε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα, δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ 

ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ρώξσλ / ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε 

ιεπηνκεξώο ην είδνο ησλ ρώξσλ (π.ρ δσκάηηα, γξαθεία θιπ), ην εκβαδόλ ηνπο (η.κ) θαη ν αληίζηνηρνο ρξόλνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληώλ. Όκνηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε 
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αύμεζεο ή κείσζεο ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ζε πεξίπησζε δηαδνρήο ηνπ θαηαλαισηή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο. 

2. Καηόςεηο ηνπ αθηλήηνπ κε βεβαίσζε ηνπ κεραληθνύ πνπ λα αλαθέξεη ηα αθξηβή η.κ. ησλ ηκεκάησλ θαη ην είδνο 

ησλ ρώξσλ (πρ. Γσκάηηα, γξαθεία θιπ) 

3. Αληίγξαθα ζεσξεκέλσλ θαηαζηάζεσλ (πίλαθεο πξνζσπηθνύ) από ηελ νηθεία Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο από ηηο 

νπνίεο λα πξνθύπηεη όηη ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο είλαη επνρηαθά απαζρνινύκελν 

4. Αληίγξαθα ινγαξηαζκώλ ΓΔΖ από ηα νπνία λα πξνθύπηεη δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε ξεύκαηνο ζε επνρηαθή 

θαη ινηπή πεξίνδν 

5. Αληίγξαθα πεξηνδηθώλ δειώζεσλ ΦΠΑ θαη αληίγξαθν Δ3 από ηα νπνία λα πξνθύπηνπλ κεδεληθέο εθξνέο ή δηαθνξά 

θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο 

3. Ο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ  αξηζκ. 88/2021 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκάξρνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ζα ζπληαρζεί από   ηελ Γ/λζε Πξνζσπηθνύ ηα νπ Γήκνπ καο. 

 
 

6 3
Ο
  

Η/Δ 

119 Γηαδηθαζία 

θύξσζεο 

δηθηύνπ 

θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ζηελ 

Καιινλή 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο θύξσζεο δηθηύνπ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηελ 

Καιινλή, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζέζε «ΓΟΤΔΜΔ», όπσο απηό απνηππώλεηε 

ζην ζεκαηηθό ράξηε 1 πεξηνρή κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε από ηελ δηπισκαηνύρν 

πνιηηηθό κεραληθό ηέιια ηαπξηλνύ 

2. Η παξνύζα θνηλνπνηείηαη ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Πνιενδνκίαο γηα 

ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.- 

 
7 4

Ο
  

Η/Δ 

120 Γηαδηθαζία 

θύξσζεο 

δηθηύνπ 

θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ζηελ 

Αξίζβε 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο θύξσζεο δηθηύνπ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηελ Αξίζβε, 

όπσο απηό απνηππώλεηε ζην ζεκαηηθό ράξηε 1 πεξηνρή κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε από 

ηελ δηπισκαηνύρν πνιηηηθό κεραληθό ηέιια ηαπξηλνύ 

 

2. Η παξνύζα θνηλνπνηείηαη ζηελ Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Πνιενδνκίαο γηα ηηο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.- 

 
8 5

Ο
  

Η/Δ 

121 Δμέηαζε [ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε θαζξεπηώλ νδνζήκαλζεο ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο, 
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αηηήκαηνο Α.Σ. 

Καιινλήο 

όπσο απηέο πξνηείλνληαη από ην Α.Σ. Καιινλήο:  

 ηελ πεξηνρή Αξίζβε, έλαληη ΛΟΤΚΟΤ 

 ηελ πεξηνρή Καιινλήο, αλώλπκε νδόο-πάξνδνο πνπ νδεγεί ζην Α.Σ. 

Καιινλήο. 

 ηελ δηαζηαύξσζε ησλ Γαθίσλ. 

2. Η παξνύζα απόθαζε λα απνζηαιεί ζηελ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑΙΟΤ, 

Γ/λζε Σερληθνύ Διέγρνπ, Αθηή Μηανύιε θαη Μπόηζαξε 2-8, Πεηξαηάο Σ.Κ. 18538, γηα 

ηελ ηειηθή έγθξηζε.- 
 

9 6
Ο
  

Η/Δ 

122 Απαγόξεπζε 

ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο 

εμσηεξηθά 

νηθίαο, ζηε 

Γεκνηηθή 

Κνηλόηεηα 

Πέηξαο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε  κίαο ξπζκηζηηθή πηλαθίδαο (Π 25) αδηεμόδνπ ζην 

ζεκείν, εμσηεξηθά ηεο νηθίαο Θενδσξίδνπ Αζελάο ζηνλ αδηέμνδν δξόκν πνπ 

ππάξρεη απέλαληη από ην μελνδνρείν «ΘΔΟΦΙΛΟ» ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Πέηξα, ζύκθσλα θαη κε ηελ ζεηηθή απόθαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πέηξαο 

θαη ηνπ Α.Σ. Μήζπκλαο. 

2. Η παξνύζα απόθαζε λα απνζηαιεί ζηελ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑΙΟΤ, 

Γ/λζε Σερληθνύ Διέγρνπ, Αθηή Μηανύιε θαη Μπόηζαξε 2-8, Πεηξαηάο Σ.Κ. 18538, γηα 

ηελ ηειηθή έγθξηζε.- 
 

10 7
Ο
  

Η/Δ 

123 Πξνζδηνξηζκόο 

ζεκείσλ(κε 

ζπληεηαγκέλεο 

θαηά ΔΓΑ 87) 

ηνπνζέηεζεο 

ξπζκηζηηθώλ 

πηλαθίδσλ ζηελ 

θ. θαιινλήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 Εγκρίνει τον  προςδιοριςμό των ςημείων τοποθζτηςησ τεςςάρων ( 4) ρυθμιςτικών 

πινακίδων Ρ-52δ και Π-77, επί των νηςίδων που βρίςκονται ςτην διαςταφρωςη τησ 

εθνικήσ οδοφ Καλλονήσ-Μυτιλήνησ με Καλλονήσ -κάλα Καλλονήσ και προσ την ςτάςη 

υπεραςτικών λεωφορείων, ςφμφωνα με τον προςδιοριςμό των ςημείων με 

ςυντεταγμζνεσ κατά ΕΓΑ 87 όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Πξνζδηνξηζκό ησλ ζεκείσλ (κε ζπληεηαγκέλεο θαηά ΔΓΑ 87) ηνπνζέηεζεο ξπζκηζηηθώλ 

πηλαθίδσλ ζηελ Κ. Καιινλήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ όπσο παξαθάησ: 
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Θέζε 1 
 
Οδνύ Καιινλήο-Μπηηιήλεο κε Καιινλήο -θάια 
Καιινλήο 

 
X 

 
Φ 

 
ΚΧΓΗΚΟ 
ΖΜΑΝΖ 

 
1 

 
690687.362 

 
4344544.545 

 
Ρ-52δ & Π-77 

 
2 

 
690723.081 

 
4344559.362 

 
Ρ-52δ & Π-77 

ΘΔΖ 2 
 
Οδνύ Καιινλήο-Μπηηιήλεο πξνο ζηάζε 
Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ 

   

 
1 

 
690730.488 

 
4344577.353 

 
Ρ-52δ & Π-77 

 
2 

 
690746.629 

 
4344613.337 

 
Ρ-52δ & Π-77 

 

 Η παξνύζα απόθαζε λα απνζηαιεί ζηελ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑΙΟΤ, 

Γ/λζε Σερληθνύ Διέγρνπ, Αθηή Μηανύιε θαη Μπόηζαξε 2-8, Πεηξαηάο Σ.Κ. 18538, γηα 

ηελ ηειηθή έγθξηζε.- 
 

11 8
Ο
  

Η/Δ 

124 Αίηεκα Φνξέα 

Σνπξηζκνύ 

Μήζπκλαο γηα 

ηελ 

ηνπνζέηεζε 

Πηλαθίδσλ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ (1 κέηξν πιάηνο) θαη δύν (2) 

πηλαθίδεο κηθξέο (50x35 cm) θαηεύζπλζεο, θαζώο ν Φνξέαο έρεη εληαρζεί ζην πξόγξακκα 

Leader ηεο ΔΣΑΛ γηα ηελ δεκηνπξγία Πνιπρώξνπ Πνιηηηζκνύ ζην ιηκάλη ηνπ Μνιύβνπ. 

Β) Η δαπάλε όιε γηα ηηο πηλαθίδεο θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζηα αλάινγα ζεκεία ζα 

επηβαξύλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ ίδην ηνλ Φνξέα. 
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12 9
Ο
  

Η/Δ 

125 Καηαλνκή 

πηζηώζεσλ Β΄ 

θαηαλνκήο 

έηνπο 2021 ζηηο 

ζρνιηθέο 

Δπηηξνπέο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α)Απνδέρεηαη πίζησζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ηεο Β’ θαηαλνκήο ηνπ έηνπο 2021, γηα ηελ 

ηαθηηθή επηρνξήγεζε θάιπςεο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ κε αξ,πξση:32891/27-4-2021  θαη 

ΑΓΑ:60ΝΓ46ΜΣΛ6-5ΜΦ, πνζνύ 90.760,00 επξώ 

 

Β) Β. ΔΓΚΡΙΝΔΙ ηελ θαηαλνκή ηνπ αλσηέξσ πνζνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ ησλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ σο εμήο: 

 

      1)Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 60% 

      2)Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 40% 

 

ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟ 

ΑΡΥΗΚΟ ΠΟΟ 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΤΠΔΡ 

ΣΑΜΔΗΟΤ 

ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ 

ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΧΝ 

ΣΑΜΔΗΑΚΑ 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗ 

ΚΡΑΣΖΔΗ 

ΠΟΑ ΑΝΑ 

ΥΟΛΗΚΖ 

ΒΑΘΜΗΓΑ 

90.760,00€ 136,14€ 90.623,86€  

Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 60% 
- 

 54.374,32€ 

Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 40% 
- 

 36.249,54€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 90.623,86€ 

 

13 10
Ο
  

Η/Δ 

126 Έθηαθηε 

επηρνξήγεζε 

από ην Γήκν 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ ύςνπο 

120.000 επξώ 

ζηε ζρνιηθή 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε  κε ην πνζό ησλ εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ 

(120.000 επξώ) ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ θαηαλνκή: 

Αγνξά Μνπζηθώλ Οξγάλσλ: 60000 € 

 Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο:   60000 € 

                              ύλνιν: 120000 € 

Από ην αλσηέξσ πνζό ηα γηα 40.000 € ππάξρεη πξόβιεςε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό, ελώ γηα ηα 

ππόινηπα 80,000 € ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 
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Καιινλή, 21 Μαΐνπ  2021 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ                                                                                                                                                                    

Δπηηξνπή 

Γ/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ 

Μνπζθνύ 

Γπκλαζίνπ 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

 

2. Η παξνύζα απόθαζε απνζηέιιεηε ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ γηα ηηο πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο.-  

 


