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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 13/08-06-2021 τακτική (κε ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ) ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ 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 ΕΚΤΟΣ  
Η/Δ 

127 8ε 

Σξνπνπνίεζε 

ηνπ 

Πξνυπνινγηζκ

νχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2021 

[ΚΑΣΑ  ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 8ε Σξνπνπνίεζε ηνπ   πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, σο εμήο : 

Α)   Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ   

Α.  Σελ κεηαθνξά πηζηψζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ 

ΔΝΗΥΤΖ  θσδηθψλ κε ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο : 

 

      ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ K.A.:      

Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πίζησζε ηνπ 

2021 

Αχμεζε πνζνχ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 Αληηκηζζία ζπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο  

επηρείξεζεο 

ΚΑΔ 00.6121.0004 

1.000,00 € 4.309,20 € 5.309,20 € 

2 Δηζθνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο 

άκαρνπ πιεζπζκνχ 

ΚΑΔ 00.6722 

7.000,18 € 4.500,00 € 11.500,18 € 

 

●  πλνιηθφ πνζφ κεηαθνξάο πηζηψζεσλ απφ ην Απνζεκαηηθφ  γηα ηελ ελίζρπζε θσδηθψλ εμφδσλ : 8.809,20 επξψ 

 

Καηφπηλ ηνχηνπ , ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  
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ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ  ΚΩΓΗΚΩΝ 

ΔΞΟΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

34.876,82 € 8.809,00 € 26.067,62 € 

 

      Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ   

 

Β.  ΣΖΝ ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ K.A:   

 

Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πίζησζε ηνπ 

2021 

Μείσζε πνζνχ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 Πξνκήζεηα Καπζίκσλ γηα Θέξκαλζε θαη Φσηηζκφ  

ΚΑΔ10.6643.0001  

21.600,00 € 5.848,59 € 15.751,41 € 

2 Γαπάλεο γηα Απφθξηεο ,Σζηθλνπέκπηε,Πάζρα 

ΚΑΔ 00.6443.0006 

12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 

3 Έμνδα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο  

ΚΑΔ 15.6474.0001 

20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

4 Έμνδα δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ,ζπλαληήζεσλ 

,δηαιέμεσλ 

ΚΑΔ 00.6442.0001 

15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 

5 Γξάζεηο εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ λέαο γεληάο  

θ.η.ι. 

ΚΑΔ 15.6471.0002 

5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

6 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 

ΚΑΔ 00.6441.0001 

3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 

7 Κάιπςε Γξάζεσλ Ππξνπξνζηαζίαο 

ΚΑΔ 69.6474.0001 

144.700,00 € 57.000,00€ 87.700,00 € 

 

●  πλνιηθφ πνζφ κείσζεο εμφδσλ: 112.848,59 επξψ    

Καηφπηλ ηνχηνπ , ην αλσηέξσ πνζφ κείσζεο εμφδσλ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ θαη ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΠΟ ΜΔΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ ΣΟ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

26.067,62 € 112.848,59 €   138.916,21 € 

 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
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Γ.  Σελ κεηαθνξά πηζηψζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ ΔΝΗΥΤΖ  

θσδηθψλ κε ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο : 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ   

 

Γ.  ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ K.A:   

 

Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πίζησζε ηνπ 

2021 

Δλίζρπζε πνζνχ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

ΚΑΔ 30.6641.0001 

 266.199,00 € 5.848,59 € 272.047,59 € 

2 Γαπάλεο θαινθαηξηλψλ εθδειψζεσλ 

ΚΑΔ 15.6471.0003 

  60.000,00 € 12.000,00 € 72.000,00 € 

3 Γαπάλεο θάιπςεο ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ  

ΚΑΔ 00.6443.0005 

  23.400,00 € 20.000,00 € 43.400,00 € 

4 Γαπάλεο θάιπςεο ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ  

ΚΑΔ 00.6443.0005 

   23.400,00 € 10.000,00  € 53.400,00  € 

5 Πξνκήζεηα Βηβιίσλ 

ΚΑΔ 10.6611.0001 

 6.000,00 € 5.000,00 € 11.000,00 € 

6 Πξνκήζεηα Βηβιίσλ 

ΚΑΔ 10.6611.0001 

6.000,00 € 3.000,00 € 14.000,00 € 

7 Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ ΗΓΟΥ 

ΚΑΔ 30.6041 

65.000,00 € 

 

44.000,00 € 109.000,00 

8 ΔΦΚΑ Δξγνδφηε  

Πξνζσπηθνχ ΗΓΟΥ 

ΚΑΔ 30.6054.0001  

20.000,00 € 13.000,00  € 33.000,00 € 

                      

●  πλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο εμφδσλ: 112.848,59 επξψ    

Καηφπηλ ηνχηνπ, ην αλσηέξσ πνζφ ελίζρπζεο εμφδσλ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ θαη ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο:  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΠΟ ΔΝΗΥΤΖ ΚΩΓΗΚΩΝ 

ΔΞΟΓΩΝ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

138.916,21 € 112.848,59 €   26.067,62 € 
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2 2
ο 

Η/Δ 

128 πλέρηζε ε κε ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ζην 

χλδεζκν 

Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη 

Μπηηιήλεο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη 

 

1. Σελ απνρψξεζε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ απφ ηνλ χλδεζκν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

θαη αιιειεγγχεο Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη  Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ηελ δηάιπζε ηνπ 

απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ κέρξη ηελ 30 Ινπλίνπ 2021. 

2. Σελ άκεζε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαγξαθήο θαη θαηαλνκήο πεξηνπζίαο ηνπ 

πλδέζκνπ  απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. πξση. 58916/12.12.2020 

απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ._ 
 

3 1
ο
  

Η/Δ 

129 Λήςε 

απφθαζεο  ηνπ 

Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ γηα ηελ 

θαηάξηηζε 

πξνθήξπμεο 

επηινγήο 

πκπαξαζηάηε 

ηνπ Γεκφηε θαη 

ηεο 

επηρείξεζεο» 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 
Α) Καζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο  γηα ηελ επηινγή ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

επηρείξεζεο  ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε ην θάησζη πεξηερφκελν: 

 

 «Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο Λέζβνπ αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ Ν.4623/2019, κε ηηο 

νπνίεο επαλήιζε ζε ηζρχ ην άξζξν 77 ηνπ λ.3852/2010( Φ.Δ.Κ.87Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3966/2011(Φ.Δ.Κ.118Α), πξνθεξχζζεη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο 

πκπαξαζηάηε.  

 Ωο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξφθεηηαη λα επηιεγεί πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη 

εκπεηξίαο, απνθιεηνκέλσλ φζσλ έρνπλ θψιπκα ή αζπκβίβαζην θαηά ην άξζξν 14 ηνπ λ.3852/2010 ήηνη δήκαξρνη, 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζχκβνπινη θνηλφηεηαο,  δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

ζσκάησλ αζθαιείαο, ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ Αλεμαξηήησλ Αξρψλ, 

εθφζνλ  πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ε πιήξεο θαη απνθιεηζηηθή ηνπο απαζρφιεζε .  

Ζ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ ζα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα ηελ επηινγή ηνπ πκπαξαζηάηε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο 

θαη ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ..  

 Οη ππνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη κε δήισζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην πξνεδξείν ηνπ Γ.. απηνπξνζψπσο ή δηα 

πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ.  

 Ζ επηινγή γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη απαηηείηαη απηφο πνπ ζα επηιεγεί λα ζπγθεληξψζεη ζην πξφζσπφ ηνπ 

ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ 3/5 ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ ηνπ Γ. ηα νπνία κεηξψληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
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ςεθνθνξίαο . Δάλ θαηά ηελ πξψηε ςεθνθνξία θαλέλαο ππνςήθηνο ιάβεη ην πην πάλσ πνζνζηφ, απηή επαλαιακβάλεηαη 

θαηά ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζε, κε ηελ ίδηα εηδηθή πιεηνςεθία.  

 ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο επηινγήο ζηηο δχν πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν ζπλεδξηάζεηο, εθδίδεηαη λέα 

πξνθήξπμε. Ζ ζεηεία ηνπ πκπαξαζηάηε αθνινπζεί ηελ ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ε νπνία ιήγεη ηελ 31-12- 2023.  

 Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα επηζπλάπηεηαη 

θαη θάζε άιιν πξφζθνξν ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηα πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ.  

 εκεηψλεηαη φηη ζα εθηηκεζνχλ ηδηαίηεξα ηα αθφινπζα πξνζφληα:  

α) Σίηινο ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Θα πξνζκεηξεζεί εάλ ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ άπηεηαη ζεκάησλ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ.  

β) Ζ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα αληηθείκελα Γεκφζηα Γηνίθεζε, Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, Δμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηππνπνίεζε θαη απινχζηεπζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ , 

δηαδηθαζίεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ, ηερληθφ αληηθείκελν.  

 Ζ παξνχζα σο θαλνληζηηθή πξάμε α) δεκνζηεχεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, κε αλαγξαθή νιφθιεξνπ ηνπ 

θείκελνπ, β) αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γ) αλαξηάηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ.» 

Β)Δμνπζηνδνηείηε ν Γήκαξρνο Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ λφκηκεο ελέξγεηεο. 
 

4 3
Ο
  

Η/Δ 

130 7ε 

Σξνπνπνίεζε 

ηνπ 

Πξνυπνινγηζκ

νχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2021 

[ΚΑΣΑ  ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 7ε Σξνπνπνίεζε ηνπ   πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, σο εμήο : 

         Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ   

 

         ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ K.A:   

 

Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πνζφ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΩΝ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ (Π.Φ.Α) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΕΗΚΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤΚΑΔ 15.6043 

700,00 € 700,00 € 

2 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΩΝ 

ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ (Π.Φ.Α). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΕΗΚΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΚΑΔ 15.6054.0004 

 

300,00€ 300,00€ 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ  ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 1.000,00€  
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    Καηφπηλ ηνχηνπ, ην αλσηέξσ πνζφ δεκηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ θσδηθψλ εμφδσλ κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ θαη 

ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΩΓΗΚΩΝ 

ΔΞΟΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

35.876,82 € 1.000,00 € 34.876,82 € 
 

5 4
Ο
  

Η/Δ 

131 Σξνπνπνίεζε 

ηεο αξηζκ. 

87/2021 

απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 87/2021 απφθαζεο  ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  θαη ηελ κείσζε πνζνχ 11.150,00 

επξψ απφ ηνπο παξαθάησ Κ.Α.Δ : 

1. 35.7131.0004 με τίτλο ‘’Προμήθεια και τοποθζτηςη υλικών για επαναλειτουργία ςιντριβανιών’’ 

(μείωςη κατά 3.000,00 ευρώ) 

2. 35.6692.0001 με τίτλο ‘’Προμήθεια ςπόρων, φυτών και δενδρυλλίων’’ (μείωςη κατά 7.000,00 

ευρώ). Το ποςό που υπήρχε αρχικά ςτον προχπολογιςμό ήταν 23.400 ευρώ. Κατόπιν διαγωνιςμοφ 

και προςφοράσ του αναδόχου μείωςησ 26% επί του ποςοφ τησ ςχετικήσ μελζτησ, το ποςό που 

τελικά θα δαπανηθεί είναι 16.131,48 ευρώ βάςη τησ ςφμβαςησ που υπεγράφη. Παρακαλοφμε όπωσ 

το επιπλζον ποςό που προκφπτει από την διαφορά 23.400-16.131,48 = 7.268,52 να πιςτωθεί εκ 

νζου ςτον ςυγκεκριμζνο Κ.Α. και να χρηςιμοποιηθεί για την αναμόρφωςη του προχπολογιςμοφ. 

3. 45.6162.0001 με τίτλο ‘’Ταφή άπορων δημοτών ςε δημοτικά κοιμητήρια’’ (μείωςη κατά 350,00 

ευρώ). 

4. 45.6162.0002 με τίτλο ‘’Εκταφή δημοτών ςε δημοτικά κοιμητήρια’’ (μείωςη κατά 800,00 ευρώ). 

6 5
Ο
  

Η/Δ 

132 Απνδνρή 

πηζηψζεσλ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
A)Σελ απνδνρή ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ: 

 

1. Ύςνπο  100.000 επξψ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.40125/28-05-2021 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  κε ζέκα «ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο (ΑΔ 055)». 

2. Ύςνπο  90.000,00€ ζπκπ. ηνπ Φ.Π.Α, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.πξση.31013/26-05-2021 απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ κε ζέκα «Γηαπηζησηηθή Απφθαζε Έγθξηζεο Υξεκαηνδφηεζεο 
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Πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ». 

3. Ύςνπο  100.000 επξψ, ζχκθσλα κε Σελ ππ’ αξηζκ. 41068/01-06-2021 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  κε ζέκα <<Έθηαθηε επηρνξήγεζε Γήκσλ ηεο Υψξαο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 800.000,00 € πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπο ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ εζφδσλ ηνπο σο ζπλέπεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ COVID-19. 

B) ηελ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ λα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021,γηα λα αθνινπζήζνπλ νη πεξεηαίξσ δηαδηθαζίεο. 

 
7 6

Ο
  

Η/Δ 

133 10
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 2021 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 10
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

εγγξαθή ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

ζπλεκκέλν πίλαθα: 

 
Α/

Α 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ KA (ΔΞΟΓΑ) ΠΡΟΤΠΟΛΟ-

ΓΗΜΟ 

ΠΗΣΩΖ 2021 

1 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΩΝ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ 

Δ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΡΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ 

ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ 

ΑΠΟ ΣΑ ΔΝΣΟΝΑ ΚΑΗΡΗΚΑ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΣΖ 12εο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 

2021 

 

 

 

64 7323 0014 

 

 

 

270.000,00 € 

 

 

 

270.000,00 € 

 

8 7
Ο
  

Η/Δ 

134 11
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 2021 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 11
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

εγγξαθή ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηνπ έξγνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα:  

 
Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΖΓΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΠΗΣΩΖ 2021 

1 Αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ ΝΔΟ 94.500,00€ 90.000,00€  90.000,00€ 
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5 Υ 5 ζηε θάια 

πθακηλέαο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

Μεηαλαζηεπηηθήο & 

Αζχινπ  

4.500,00€ 

ΑΣΑ- ΣΑΚΣΗΚΑ 
 

9 8
Ο
  

Η/Δ 

135 Απεπζείαο 

εθκίζζσζε 

ρψξνπ 10 η.κ. 

δεκνηηθήο 

έθηαζεο ζηελ 

πεξηνρή  

«Σζφληα» ηεο 

Κνηλφηεηαο 

Κιεηνχο ζηελ 

εηαηξεία ΟΣΔ 

Α.Δ.-

COSMOTE 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

1. Δγθξίλεη ηελ ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2, πεξηπη. α)  ηνπ 

άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν. 

4555/2018 θαη ηζρχεη,   ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ –COSMOTE ηεο ππφςε δεκνηηθήο έθηαζεο   

ζηελ  πεξηνρή «Σζφληα» ηεο θνηλφηεηαο Κιεηνχο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη 

ιεηηνπξγεί  κέρξη ζήκεξα ηειεπηθνηλσληαθφο ζηαζκφο (θεξαία ζηαζεξήο ηειεθσλίαο) , 

εμππεξεηψληαο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνχ παξέρνληαο  ηνπο   ππεξεζίεο ζηαζεξνχ 

ηειεθψλνπ θαη internet . 

 

2. Σν κίζζσκα λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ εηεζίσο, πιένλ 

ραξηνζήκνπ 3,6% γηα ελλέα ρξφληα  κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο  γηα άιια ελλέα ρξφληα  

κε  ην  κίζζσκα  λα νξίδεηαη ζηα 900,00 επξψ  πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6% , κε βάζε ηελ 

έθζεζε εθηίκεζεο ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 186  ηνπ Ν. 3463/2006 

 

3. Δμνπζηνδνηείηε ν Γήκαξρνο, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ. 

 
10 9

Ο
  

Η/Δ 

136 Γσξεάλ 

παξαρψξεζε 

ρξήζεο δεκνηηθνχ 

αζηηθνχ αθηλήηνπ 

εληφο νηθηζκνχ 

Μήζπκλαο, ηεο 

νκψλπκεο Γ.Δ. 

ζηε ζέζε 

ΛΟΣΡΟ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνχ αζηηθνχ αθηλήηνπ (Γεκνηηθφ 

Σνπξηζηηθφ Γξαθείν Μήζπκλαο) ζηε ζέζε «Λνηξφο», εληφο νηθηζκνχ ηεο θνηλφηεηαο 

Μήζπκλαο, γηα πέληε (5) έηε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

παξαρψξεζεο ρξήζεο, ζην θνξέα Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο κε ηελ 
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(Γεκνηηθφ 

Σνπξηζηηθφ 

Γξαθείν 

Μήζπκλαο), ζην 

θνξέα Κνηλσληθήο 

θαη Αιιειέγγπαο 

Οηθνλνκίαο 

«Φνξέαο 

Σνπξηζκνχ 
Μνιχβνπ 

επσλπκία «ΦΟΡΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΜΗΘΤΜΝΑ», ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 185,  παξ. 2
Α 

 ηνπ Ν 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 196, παξ. 2 ηνπ Ν. 

4555/2018, ιφγσ ηνπ  

2. Να πηνζεηήζεη ν Φνξέαο,  φζεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Κνηλφηεηαο  Μήζπκλαο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φξνπο πινπνίεζεο ζηελ έληαμε 

πξνγξάκκαηνο. 

3. Ο ζθνπφο ηεο παξαρψξεζεο είλαη ε ρξήζε ηνπ γηα δξάζεηο πξνβνιήο κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή.   

4. Δμνπζηνδνηείηε ν Γήκαξρνο Γπηηθήο Λέζβνπ, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο 

11 9
Ο
  

Η/Δ 

137 Παξαρψξεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ 

θηηξίνπ ηνπ πξψελ 

μελνδνρείνπ 

«Νεζηψπε» 

Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο 

ηγξίνπ ζην 

Μνπζείν Φπζηθήο 

Ιζηνξίαο 

Απνιηζσκέλνπ 

Γάζνπο Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]   

    

 Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρψξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ πξψελ 

μελνδνρείνπ «ΝΗΙΧΠΗ» πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα ηγξίνπ, ζην 

ΝΠΓΓ Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ, ην νπνίν 

δεζκεχεηαη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ζην πιαίζην ηεο αηηεζείζαο 

παξαρψξεζεο, κε θξηηήξηα εληνπηφηεηαο, ελψ δελ πξνβάιεη αληίξξεζε ζηελ 

θαηαβνιή ζπκβνιηθνχ αληηηίκνπ σο κηζζψκαηνο. 
 

12 10
Ο
  

Η/Δ 

138 Δλέξγεηεο ζρεηηθά  

κε ην 

Κιεξνδφηεκα  

ΔΤΣΡΑΣΙΟΤ 

Αλαβάιινπλ ην ζέκα γηα επφκελε Δηδηθή πλεδξίαζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

θιεξνδνηήκαηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 
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θαη ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

13 11
Ο
  

Η/Δ 

139 Οξηζκφο κειψλ 

ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο ζην 

δηαδεκνηηθφ 

Ληκεληθφ 

Σακείν 

Λέζβνπ(Λ.Σ.Λ) 

[ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ] 

Ορίηει μζλθ στο Διοικθτικό Συμβοφλιο του διαδθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Λζσβου τους 

κάτωθι: 

1. Μηραιάθεο Βαζίιεηνο  ,Γεκφηεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

2. Αιεμίνπ Γεκήηξηνο , Γεκφηεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

Σν ηξίην θαη ηέηαξην κέινο θαζψο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά παξακέλνπλ ίδηα σο πξνο ηελ 

πξφηεξε απφθαζε 17/2019 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ήηνη :  

3. Ινξδάλνπ Ινξδάλεο ,  Γεκ. χκβνπινο πιεηνςεθίαο 

4. Καξαζαλάζεο Γεψξγηνο, Γεκ. χκβνπινο κεηνςεθίαο 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ  ΜΔΛΗ 

 

1. Πάππνο Κσλζηαληίλνο   Γεκ. χκβνπινο πιεηνςεθίαο 

2. Καηαλάθε Ισάλλα-Μαξία , Γεκ. χκβνπινο πιεηνςεθίαο 

3. Βαηή –Μαξηφια  Αθξνδίηε, Γεκ. χκβνπινο  πιεηνςεθίαο 

4. Μαξγαξίηεο  Υαξάιακπνο, Γεκ χκβνπινο Μεηνςεθίαο” 

14 12
Ο
  

Η/Δ 

140 Έγθξηζε ζρεδίνπ 

λέαο ζχκβαζεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο  

Λέζβνπ κε ηελ 

Διιεληθή 

Δηαηξεία 

Αμηνπνίεζεο- 

Αλαθχθισζεο 

Α.Δ. (Δ.Δ.Α.Α. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ  κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Αμηνπνίεζεο- Αλαθχθισζεο Α.Δ. ( Δ.Δ.Α.Α. Α.Δ.) γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο. 

2. Δγθξίλεη ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ παξαπάλσ εηαηξεία  ζχκθσλα κε ην 

ζρέδην ηεο εηζήγεζεο. 
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Καιινλή, 09 Ινπλίνπ 2021 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ                                                                                                                                                                    

Α.Δ) γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε 

δεκνηηθψλ 

απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο 

 


