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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 14/29-06-2021 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 

141 Γλσκνδφηεζε 

γηα ηε 

ιεηηνπξγία 

Σκεκάησλ 

Έληαμεο (Σ.Δ) 

ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θάησζη ηκεκάησλ  Έληαμεο: 

1. ΔΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗ : Α’ Σάμε επηά (7) καζεηέο, Β’ Σάμε έμη (6) καζεηέο. 

2. ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΔΟΤ: Α ΄Σάμε δχν (2) καζεηέο, Β’ Σάμε έλαο (1) καζεηήο, Γ’ Σάμε ηξείο (3) 

καζεηέο 

Β) Η παξνχζα απφθαζε λα απνζηαιεί ζηελ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα πεξεηαίξσ ελέξγεηεο. 

 

2 1
ο 

Η/Δ 

142 χζηαζε ηδίνπ 

Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ 

Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
ΔΓΚΡΙΝΔΙ: 

Α) Σελ χζηαζε   λένπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηελ επσλπκία 

«Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ». 

 

Β) Σν Ννκηθφ Πξφζσπν ζα έρεη φλνκα «Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Γπηηθήο 
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(Ν.Π.Γ.Γ.) κε 

ην φλνκα 

«Οξγαληζκφο 

Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο 

θαη 

Αιιειεγγχεο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

Λέζβνπ» κε ζπληνκνγξαθία Ο.Κ.Π.Α.Γ.Γ.Λ. κε έδξα ηελ Καιινλή Λέζβνπ. 

 

Γ)ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ: 

 

α) Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε κέξηκλα γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ησλ αηφκσλ βξεθηθήο, παηδηθήο θαη ηξίηεο ειηθίαο, κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία δνκψλ φπσο νη βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί, ηα θέληξα αλνηρηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο 

θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, ηα Κ.Α.Π.Ζ. θ.η.ι. θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

β) Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη νη ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε κέξηκλα γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ θξνληίδα αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζε νκάδεο θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ φπσο ηα νξθαλά παηδηά, νη άζηεγνη θαη νηθνλνκηθά αδχλακνη δεκφηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηα 

ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ νη ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, νη 

απνθπιαθηζζέληεο, νη πξψελ ηνμηθνκαλείο, νη καθξνρξφληα άλεξγνη, νη αζίγγαλνη, νη παιηλλνζηνχληεο νκνγελείο, νη 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο θαη νη πνιηηηθνί πξφζθπγεο. Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο δνκψλ φπσο ηα 

νξθαλνηξνθεία, ηα πξνγξάκκαηα παξνρήο εηδψλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο, ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο, πξφιεςεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο. 

γ) Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε ησλ 

αζζελεηψλ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ δεκνηψλ, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο πγηεηλήο, ηαηξηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, αηκνδνζίαο, απνθαηάζηαζεο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο θαη αγσγήο ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηελ πξφιεςε θαη ζηήξημε ηεο πγείαο. 

δ) Ζ ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ 

πνιηηψλ, κε ζρεδίαζε, νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

ε) Ζ πιεξνθφξεζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, κε έθδνζε 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη παξάιιειε νξγάλσζε εθδειψζεσλ γεληθήο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ 

ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

ζη) Ζ πξνψζεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη δηθηχσλ νκάδσλ εζεινληψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, δ) Ζ 

πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο νκάδσλ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ ζε απηέο, γηα ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά (πιεκκχξεο, θσηηέο, ζεηζκνί θ.ι.π.) κέζα απφ θνηλά πξνγξάκκαηα 

επέκβαζεο θαη αξσγήο κε άιινπο θνξείο. 

ε) Ζ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ πξνάγνπλ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο θαη 

εμππεξεηνχλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ. 
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Γ) Νφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ν.Π. είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ), ν νπνίνο έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Ο Πξφεδξνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ δεζκεχεη ην Ν.Π. έλαληη νπνηνπδήπνηε 

ζπκβαιινκέλνπ. 

Δ. ΠΟΡΟΙ: Πφξνη ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ είλαη: 

1) Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ αλεξρφκελε κέρξη ην πνζφ ησλ 1.500.000 επξψ. 

2) Οη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ηνπ Γήκνπ. 

3) Οη επηρνξεγήζεηο θαη θάζε άιιε παξνρή ηνπ θξάηνπο είηε πξνο ην Ννκηθφ Πξφζσπν απεπζείαο, είηε πξνο 

ην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη. 

4) Ζ Δπηρνξήγεζε απφ Δπξσπατθνχο ή Γηεζλήο Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη απφ ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα. 

5) Κάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 

6) Οη εηζπξάμεηο απφ ην αληίηηκν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην Ννκηθφ Πξφζσπν. 

Οη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ θαζψο θαη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πνπ ηπρφλ 

ζα ηνπ εθρσξεζεί. 

7) Σα έζνδα απφ πψιεζε εθδφζεσλ κνξθσηηθνχ ή θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

8) Κάζε άιιε λφκηκε πξφζνδνο. 

 

Σ. ΠΔΡΙΟΤΙΑ: Πεξηνπζία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ είλαη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ παξαθάησ 

νξγαληζκψλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ φπσο θαζνξίζζεθαλ κε ηελ 

παξαγ. 4 ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Ν.4600 / 2019 (ΦΔΚ 43/Α). Δηδηθφηεξα ζην ππφ ζχζηαζε Ν.Π.Γ.Γ ππάγνληαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ παξαθάησ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ κε ηελ αξηζ. 

19339/4-4-2011 (ΦΔΚ 619/β/2011) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέζβνπ ήηαλ: 

1. ΚΑΠΖ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο (ΦΔΚ 796/14.9.1995) 

2. Παηδηθφο ηαζκφο Αγίαο Παξαζθεπήο (ΦΔΚ 469/23.4.2001) 

3. Παηδηθφο ηαζκφο Γήκνπ Δξεζνχ - Αληίζζεο (ΦΔΚ 697/9.7.98) 

4. ΚΑΠΖ Γήκνπ Δξεζνχ - Αληίζζεο (ΦΔΚ 98/12.3.1986 ΦΔΚ 620/25.5.2001 

5. Παηδηθφο ηαζκφο Γήκνπ Καιινλήο (ΦΔΚ 272/10.12.1966 ΦΔΚ 917/7.10.1997 ΦΔΚ 920/26.8.1998 ΦΔΚ 

1011/2.8.2002) 

6. Παηδηθφο ηαζκφο Παξαθνίισλ Γήκνπ Καιινλήο (ΦΔΚ 920/26.8.1998) 

7. Βξεθνλεπηαθφο Παηδηθφο ηαζκφο Γήκνπ Πέηξαο (ΦΔΚ 620/25.5.2001) 
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8. ΚΑΠΖ Γήκνπ Πέηξαο (ΦΔΚ 1181/25.9.2001) 

9. Παηδηθφο ηαζκφο Πνιηρλίηνπ (ΦΔΚ 1121/10.6.1999) 

10. ΚΑΠΖ Γήκνπ Πνιηρλίηνπ (ΦΔΚ 177/9.3.1989) 

11. Σα αθίλεηα ηα νπνία κε ηελ απφθαζε θαηαλνκήο πεξηνπζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ ζα 

πεξηέιζνπλ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ηελ επηθχιαμε παληφο  λνκίκνπ δηθαηψκαηνο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

 

Ε. Σν κφληκν πξνζσπηθφ, ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ σο άλσ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ζα θαηαλεκεζεί κε απφθαζε ηεο Α.Γ.Α. θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο πξνζσπηθφ θαη 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην λέν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπζηήλεηαη ήηνη ζηνλ Οξγαληζκφ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο. 

Η. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη εηήζηα δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ πνζνχ κέρξη 1.500.000 επξψ κε ΚΑ. 
 

3 2
ο
  

Η/Δ 

143 Γηαλνκή 

ππνινίπσλ 

ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ 

ηνπ 

θαηαξγεζέληνο 

πλδέζκνπ 

Πνιηηηζκνχ, 

Αζιεηηζκνχ 

θαη Σνπξηζκνχ 

Νήζνπ Λέζβνπ 

ζηνπο Γήκνπο 

Μπηηιήλεο θαη 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ-

Οξηζκφο 

Γηαρεηξηζηνχ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Α)ΔΓΚΡΙΝΔΙ ηελ δηαλνκή  ησλ ηξαπεδηθψλ ππνινίπσλ  σο έμεο: 

 

1. αξηζ. 0026.0725.16.0200322350 (Σξάπεδα Eurobank Α.Δ)  

  Γήκνο Μπηηιήλεο 0,50 Δπξψ ( 0,80 x 2/3 ) 

   Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ 0,30 Δπξψ ( 0 , 8 0 x 1 / 3 )  

 

2. αξηζ. 0026.0725.11.0200251969 (Σξάπεδα Eurobank Α.Δ)  

 Γήκνο Μπηηιήλεο 98.152,43 Δπξψ ( 147.228,65 ρ 2/3) 

  Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ 49076,22 Δπξψ (147.228,65 ρ 1/3) 

3. αξηζ. 41554534291 (Δζληθή Σξάπεδα Α.Δ) 

 Γήκνο Μπηηιήλεο 47505,97 Δπξψ ( 71.258,96 ρ 2/3) 

 Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ 23.752,99 Δπξψ (71.258,96x 1/3) 

 

Β)Γηαρεηξηζηήο ησλ αλσηέξσ ινγ/ζκψλ νξίδεηαη  ν κφληκνο  ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ Ιγλάηηνο 
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Κνπηδακάλεο ηνπ Αξηζηείδε , ν νπνίνο ήηαλ θαη ν δηαρεηξηζηήο ησλ αλσηέξσ ινγαξηαζκψλ ηελ 9ε Γεθεκβξίνπ 

2020, εκεξνκελία ιχζεο ηνπ πλδέζκνπ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Νήζνπ Λέζβνπ. 

 

Σν έξγν ηνπ αλσηέξσ ζα είλαη απνθιεηζηηθά: 

1) ε δηαλνκή ηνπ αλσηέξσ πνζψλ ζηνπο Γήκνπο Μπηηιήλεο θαη Γπηηθήο Λέζβνπ, 

2) ε θαηάζεζε ησλ πνζψλ ζε ινγ/ζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ Γήκσλ πνπ ζα ππνδεηρηνχλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

Αλαπιεξσηέο Πξντζηακέλνπο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

3) ε ππνβνιή ησλ παξαζηαηηθψλ δηαρείξηζεο (αλάιεςεο , θαηάζεζε θιπ) ζηνπο ίδηνπο ηνπο Πξντζηακέλνπο. 

 

4 3
Ο
  

Η/Δ 

144 Υαξαθηεξηζκφ

ο επηρεηξήζεσλ 

μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

θαη 

ελνηθηαδφκελσλ 

δσκαηίσλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ σο 

επνρηαθέο 

1. [ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Απνδέρεηαη ηεο δεισζείζαο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θάησζη αλαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ειέγρνπ απηψλ : 

 

α/ 

α 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΚΑ 

ΟΦΔΗΛΔΣΖ 

ΔΗΓΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΡΗΘΜ. 

ΠΑΡΟΥΖ 

 

T.M. ΓΖΛΩΘΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

1 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ KALLONI 

VILLAGE IKE (αξ. πξνθ. 

αίηεζ. 7082/11-05-2021) 

201241 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

«KALLONI 

VILLAGE 

APARTMENTS» 

51728485 430 ηκ X 

2,50 € 

01/06 έσο 30/09 εθάζηνπ 

έηνπο 

    51729441 119 ηκ 

X2,50€ 

01/06 έν^ο 30/09 

εθάζηνπ έηνπο 

    51728486 274 ηκ X 

2,50 € 

01/06 έσο 30/09 εθάζηνπ 

έηνπο 
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2 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ KALLONI 

VILLAGE IKE (αξ. πξση. 

αίηεζ. 7083/11-05-2021) 

201241 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

«KALLONI VILLAGE 

APARTMENTS I» 

51728462 400 ηκ X 

2,50 € 

01/06 έσο 30/09 εθάζηνπ 

έηνπο 

    51728463 437 ηκ X 

2,50 € 

01/06 έσο 30/09 εθάζηνπ 

έηνπο 

3 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ KALLONI 

VILLAGE IKE (αξ. πξση. 

αίηεζ. 7085/11-05-2021) 

201241 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

«KALLONI VILLAGE 

APARTMENTS II» 

51728492 437 ηκ X 

2,50 € 

01/06 έσο 30/09 εθάζηνπ 

έηνπο 

Πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ζηε δηάηαμε ηνπ Ν. 429/76 ε επνρηθφηεηα ηνπο πξέπεη λα πξνθχπηεη 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, πνπ θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζηα αξκφδηα θαηά ηελ δεκνηηθή ελφηεηα, γξαθεία: 

Αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ 

ρψξσλ / ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε ιεπηνκεξψο ην είδνο ησλ ρψξσλ (π.ρ 

δσκάηηα, γξαθεία θιπ), ην εκβαδφλ ηνπο (η.κ) θαη ν αληίζηνηρνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ 

εκεξνκεληψλ. Όκνηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζε 

πεξίπησζε δηαδνρήο ηνπ θαηαλαισηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Καηφςεηο ηνπ αθηλήηνπ κε βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ πνπ λα αλαθέξεη ηα αθξηβή η.κ. ησλ ηκεκάησλ θαη ην είδνο ησλ 

ρψξσλ (πρ. Γσκάηηα, γξαθεία θιπ) 

 

Αληίγξαθα ζεσξεκέλσλ θαηαζηάζεσλ (πίλαθεο πξνζσπηθνχ) απφ ηελ νηθεία Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο απφ ηηο νπνίεο λα 

πξνθχπηεη φηη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη επνρηαθά απαζρνινχκελν 

Αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο ζε επνρηαθή θαη ινηπή 

πεξίνδν 

5. Αληίγξαθα πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ θαη αληίγξαθν Δ3 απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ κεδεληθέο εθξνέο ή δηαθνξά 

θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο 

 

Ο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ  αξηζκ. 88/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ζα ζπληαρζεί απφ   ηελ Γ/λζε 

Πξνζσπηθνχ ηα νπ Γήκνπ καο. 

 
 

5 4
Ο
  

Η/Δ 

145 9
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 9ε Σξνπνπνίεζε ηνπ   πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, σο εμήο : 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  
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ηνπ 

Πξνυπνινγηζκ

νχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2021 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΚΩΓΗΚΩΝ 

 

Α. Με ηελ αξηζκ.πξση.105225/20-04-2021 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ δεζκεχηεθε πνζφ ππέξ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην έξγν «Καηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα 

ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ 2021» πξ/ζκνχ δαπάλεο 400.000,00 επξψ. 

Με ηελ αξηζκ.133/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ απνθαζίζηεθε απφ ην 

αλσηέξσ πνζφ , ε κεηαθνξά 270.000,00 €, θαη ηελ εγγξαθή ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ ην έξγν κε ηίηιν 

<<Καηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζε  δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ άξζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ>>. 

 

Β. Με ηελ αξηζκ.πξση.31013/26-05-2021 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ κε ζέκα <<Γηαπηζησηηθή 

Απφθαζε Έγθξηζεο Υξεκαηνδφηεζεο Πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ>> εγθξίζεθε ε αίηεζε ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν Αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 196λ.4662/2020 ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

<<Αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ 5 ρ 5 ζηε θάια πθακηλέαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ>> κε πνζφ 90.000,00 € . Ο 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ 

(94.500,00€ ζπκπ.ηνπ Φ.Π.Α) . 

Με ηελ αξηζκ.134/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ απνθαζίζηεθε ε εγγξαθή ζην 

Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, ην έξγν κε ηίηιν <<Αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ 5 ρ 5 ζηε θάια πθακηλέαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ>>. 

 

Α. Καηφπηλ ηνχηνπ , νη αλσηέξσ πηζηψζεηο κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ 

εζφδσλ γηα ηελ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ θσδηθψλ σο παξαθάησ: 

 

Α)  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΚΩΓΗΚΩΝ K.A:   

 

Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πνζφ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 Καηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζε Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ 

2021 

ΚΑΔ 1322.0037 

270.000,00 € 270.000,00 € 

2 Αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ 5 ρ 5 ζηε θάια πθακηλέαο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

ΚΑΔ 1329.0005 

90.000,00 € 90.000,00 € 

 

●  πλνιηθφ πνζφ απφ ηελ δεκηνπξγία θσδηθψλ εζφδσλ: 360.000,00 επξψ    
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ην αλσηέξσ πνζφ κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθφ θαη ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

26.067,62 € 360.000,00 € 386.067,62 € 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

 

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

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ λέσλ θσδηθψλ εμφδσλ κε ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο : 

 

 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΚΑ 

       

Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πνζφ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 Καηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζε Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ 

2021 

ΚΑΔ 64.7323.0014 

270.000,00 € 270.000,00 € 

2 Αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ 5 ρ 5 ζηε θάια πθακηλέαο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

ΚΑΔ 61.7326.0009 

90.000,00 € 90.000,00 € 

 

●  πλνιηθφ πνζφ απφ ηελ δεκηνπξγία θσδηθψλ εμφδσλ : 360.000,00 επξψ 

Καηφπηλ ηνχηνπ , ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ  

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

386.067,62 € 360.000,00 € 26.067,62 € 
 

6 5
Ο
  

Η/Δ 

146 10
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

ηνπ 

Πξνυπνινγηζκ

νχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2021 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 10ε Σξνπνπνίεζε ηνπ   πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, σο εμήο : 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ   

 

Α  ΣΖΝ ΜΔΗΩΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΩ K.A:   
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Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πίζησζε ηνπ 

2021 

Πίζησζε κεηά ηελ 

8ε αλακφξθσζε 

ηνπ 2021 

Μείσζε πνζνχ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 Κάιπςε Γξάζεσλ 

Ππξνπξνζηαζίαο θάδσλ   

ΚΑΔ 69.6474.0001 

144.700,00€ 87.700,00 € 70.000,00€ 17.700,00€ 

                

●  πλνιηθφ πνζφ κείσζεο εμφδσλ: 70.000,00 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 € 70.000,00 € 96.067,62 € 

 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

 

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

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ λέσλ θσδηθψλ εμφδσλ κε ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο : 

 

 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΚΑ 

       

Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πνζφ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 Δξγαζίεο πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο γηα 

ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζηε ΓΔ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 

ΚΑΔ 69.6474.0002 

10.000,00 € 10.000,00 € 

2 Δξγαζίεο πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο γηα 

ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζηε ΓΔ Μήζπκλαο 

ΚΑΔ 69.6474.0003 

10.000,00 € 10.000,00 € 

3 Δξγαζίεο πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο γηα 

ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζηε ΓΔ Πέηξαο 

ΚΑΔ 69.6474.0004 

10.000,00 € 10.000,00 € 

3 Δξγαζίεο πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο γηα 

ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζηε ΓΔ Καιινλήο 

ΚΑΔ 69.6474.0005 

10.000,00 € 10.000,00 € 

4 Δξγαζίεο πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο γηα 10.000,00 € 10.000,00 € 
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ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζηε ΓΔ Δξεζνχ-

Αληίζζεο 

ΚΑΔ 69.6474.0006 

5 Δξγαζίεο πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο γηα 

ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζηε ΓΔ Πνιηρλίηνπ 

ΚΑΔ 69.6474.0007 

10.000,00 € 10.000,00 € 

6 Δξγαζίεο πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ βιάζηεζεο γηα 

ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζηε ΓΔ Μαληακάδνπ 

ΚΑΔ 69.6474.0008 

10.000,00 € 10.000,00 € 

●  πλνιηθφ πνζφ απφ ηελ δεκηνπξγία θσδηθψλ εμφδσλ : 70.000,00 επξψ 

         Καηφπηλ ηνχηνπ , ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

   

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ  

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

96.067,62 € 70.000,00 € 26.067,62 € 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

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

θσδηθψλ εμφδσλ κε ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο : 

 

ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ K.A.: 

      

Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πίζησζε ηνπ 2021 Αχμεζε πνζνχ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 Ακνηβή παξνρήο ππεξεζηψλ 

πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξεζεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

ΚΑΔ 10.6117.0001 

8.400,00 € 329,60 € 8.729,60 € 

●  πλνιηθφ πνζφ κεηαθνξάο πηζηψζεσλ απφ ην Απνζεκαηηθφ  γηα ηελ ελίζρπζε θσδηθψλ εμφδσλ : 329,60 επξψ 

Καηφπηλ ηνχηνπ , ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ  ΚΩΓΗΚΩΝ 

ΔΞΟΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

26.067,62 € 329,60 € 25.738,02 € 
 

7 6
Ο
  147 Έγθξηζε [ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 
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Η/Δ αλάζεζεο ηεο 

ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: «Τπεξεζίεο 

ζπκβνχινπ 

ππνζηήξημεο γηα 

ηελ ζχληαμε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

Αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  ππεξεζίαο απφ ην ππάξρνλ 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη εγθξίλεη  ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» ζε ηξίην - εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη 

απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα πξνζσπηθνχ, κε πξνυπνινγηζκφ 23.400,00 € (ΚΑ 

00.6117.0022), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 

4782/2021. 

 

8 7
Ο
  

Η/Δ 

148 12
ε
 

Σξνπνπνίεζε 

ηνπ Tερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

νηθ. έηνπο 2021 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Εγκρίνει την 12η Τροποποίηση τοσ Τετνικού Προγράμματος τοσ Δήμοσ Δστικής Λέσβοσ, 
όπως αστή αναυέρεται στην παραπάνω εισήγηση και σσγκεκριμένα ηελ εγγξαθή ζην Σερληθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα: 

 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ KA ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗ

ΜΟ 

ΠΖΓΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
ΠΗΣΩΖ 2021 

1 ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΓΔΦΤΡΧΝ ΣΙ ΘΔΔΙ 

ΑΓΙΟ ΦΧΚΑ ΚΑΙ 

ΦΑΝΔΡΧΜΔΝΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

 

ΝΔΟ 

 

130.000,00 € 

130.000 € 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

 

130.000,00 € 

2 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΛΑΚΟΣΡΧΣΧΝ  ΟΓΧΝ 

ΑΠΟ ΣΑ ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΙ 12/1/2021 

ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 

ΔΝΟΣΗΣΧΝ 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ, 

ΜΗΘΤΜΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

 

ΝΔΟ 

 

140.000,00 € 

100.000€ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ 

40.000€ 

ΑΣΑ-ΣΑΚΣΗΚΑ 

 

140.000,00 € 

 

9 8
Ο
  

Η/Δ 

149 εκαηνδφηεζε 

αδηεμφδνπ ζην 

ζηελφ δίπια 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξηλεη ηελ ηνπνζέηεζε  κίαο  ξπζκηζηηθήο  πηλαθίδαο (Π 25) αδηεμφδνπ ζην ζηελφ 
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ζην θαηάζηεκα 

MDS junior 

έλαληη ζνχπεξ 

κάξθεη 

ΜΑΟΤΣΗ 

δίπια ζην θαηάζηεκα MDS Junior, έλαληη ηνπ ζνχπεξ κάξθεη «Μαζνχηε». 

2. Η παξνχζα απφθαζε λα απνζηαιεί ζηελ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑΙΟΤ, 

Γ/λζε Σερληθνχ Διέγρνπ, Αθηή Μηανχιε θαη Μπφηζαξε 2-8, Πεηξαηάο Σ.Κ. 18538, γηα 

ηελ ηειηθή έγθξηζε.- 

 
10 9

Ο
  

Η/Δ 

150 Γεκηνπξγία 

ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο 

γηα νρήκαηα 

ΑκεΑ κπξνζηά 

ζην θηίξην ηνπ 

Γεκαξρείνπ 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ ζηελ 

Καιινλή 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη θαη θαηφπηλ ησλ ππνδείμεσλ ηεο  Αζηπλνκίαο σο θαηάιιειν ρψξν γηα 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη πξνζβαζηκφηεηαο ΑµεΑ/ εκπνδηδφκελσλ αηφµσλ,  ηελ 

δέζκεπζε ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ δξφκνπ έλαληη ηνπ Γεκαξρείνπ , κε δηαζηάζεηο 

3,00*5,00m ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη δψλε θίλεζεο ακαμηδίνπ ζην πιάη ηνπ 

ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο γηα εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. 

2. ην εμεηαδφκελν ηκήκα ππάξρεη πεδνδξφκην άλσ 1,50κ πιάηνπο ππνβηβαζκέλν θξάζπεδν 

θαη ξάκπα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζή ησλ αηφκσλ κε  αλαπεξία . Η εμεηαδφκελε ζέζε δελ 

κεηαβάιιεηαη επηπιένλ νηηδήπνηε αθνξά ζηηο θαηεπζχλζεηο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ, έρεη 

ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο θαηά ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο απφ γσλία, ζηάζε 

ιεσθνξείνπ, δηάβαζε πεδψλ άιιεο εηδηθέο ζέζεηο. 

3. Γηα λα δηαθνξνπνηείηαη ε παξαρσξνχκελε ζέζε ζηάζκεπζεο απφ ην νδφζηξσκα ζα 

πινπνηεζεί νξηδφληηα ζήκαλζε κε δηαγξάκκηζε θίηξηλνπ  ρξψκαηνο θαη παξάιιεια ζα 

ηνπνζεηεζεί θαηαθφξπθε ζήκαλζε πηλαθίδεο Ρ-71 (Υψξνο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά 

γηα νρήκαηα αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα) κε  

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ κε ζπληεηαγκέλεο θαηά ΔΓΑ 87 φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 
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Καιινλή, 01 Ινπιίνπ 2021 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ                                                                                                                                                                    

Θέζε     Υ Φ ΚΧΓΙΚΟ ΗΜΑΝΗ 

1 690274,311 4344790,092 Ρ-71 

4. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έξγσλ αλάπιαζεο, θπθινθνξηαθήο αλαδηνξγάλσζεο, 

έθηαθησλ ξπζκίζεσλ, ζχληαμεο λέσλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, ε ζέζε ζα κπνξεί, λα 

κεηαθέξεηαη ή θαη λα ηξνπνπνηείηαη γηα ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

ΑκεΑ. 

5. Η παξνχζα απφθαζε λα απνζηαιεί ζηελ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑΙΟΤ, 

Γ/λζε Σερληθνχ Διέγρνπ, Αθηή Μηανχιε θαη Μπφηζαξε 2-8, Πεηξαηάο Σ.Κ. 18538, γηα 

ηελ ηειηθή έγθξηζε.- 

 

11 9
Ο
  

Η/Δ 

151 Παξαρψξεζε 

θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ εληφο 

ηνπ νηθηζκνχ 

ηεο Σ.Κ. Αγξαο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε  θνηλφρξεζηνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ ζηελ ηξάπεδα EUROBANK γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε Απηφκαηε Σακεηνινγηζηηθή Μεραλή (ΑΣΜ) ζηελ Σ.Κ. Άγξαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηνπ πάξθηλγθ, δηαζηάζεσλ 1,28ρ2,00ρ2,20. 

2. Σα ηέιε ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα είλαη εηήζηα θαη ζα πξνθχπηνπλ απφ ην 

Καλνληζκφ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

3. Η ηξάπεδα ζα πξνβεί κε δηθά ηεο έμνδα ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΑΣΜ, παξνρή ξεχκαηνο 

θιπ.  

 


