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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 15/29-05-2020 τακτική  δια περιφοράς ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

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

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ν 

Πξν  

     112 «  Έγθξηζε έλαξμεο 

δηαδηθαζηώλ 

δεκνπξάηεζεο ησλ 

πξνο παξαρώξεζε 

ηκεκάησλ αηγηαινύ - 

παξαιίαο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα 

άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ 

εμππεξέηεζεο 

ινπνκέλσλ ή αλαςπρήο 

ηνπ θνηλνύ » 

[Καηά πιεηνςεθία] 

1)     Σελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

θαηεπείγνληνο, θαηόπηλ ιήςεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

γηα ηελ έγθξηζε ησλ Όξσλ Γεκνπξάηεζεο.   

2) Σνλ νξηζκό ησλ πξνο δεκνπξάηεζε ηκεκάησλ αηγηαινύ - παξαιίαο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ αλά 

Γεκνηηθή Δλόηεηα, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα : 

3) Σε δεκνπξάηεζε σο ζπλόινπ (έλαο πιεηνδόηεο θαη γηα ηα δύν) ησλ 

ρώξσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ θαη νη 

νπνίνη γεηηληάδνπλ κε ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαληίλαο (ζπκβνιηζκόο  

ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα). ε πεξίπησζε πνπ, ε δηαδηθαζία γηα θάπνηα 

εμ απηώλ ησλ πεξηνρώλ απνβεί άγνλε, ζηε θάζε ηεο επαλαιεπηηθήο 

δεκνπξαζίαο λα επηηξέπεηαη νη γεηηληάδνπζεο απηέο ζέζεηο λα 
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δεκνπξαηνύληαη ρσξηζηά, ώζηε νη ηηκέο λα είλαη πην πξνζηηέο :  

 

ΠΙΝΑΚΑ: ΠΡΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΜΗΜΑΣΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ-ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

ΚΧΓ. ΓΖΜ/ΣΟΠ ΠΑΡΑΛΗΑ   ΕΧΝΖ ΥΡΖΖ Σ.Μ. 

ΚΟΗ

Ν ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΘΔΖ     ΚΤΑ 2020 

4 Γ.Δ. ΔΡΔΟΤ-ΑΝΣΗΖ 

04.1. ΑΝΣΙΑ ΓΑΒΑΘΑ     ΘΜΑ 100 

04.2. ΔΡΔΟΤ 

ΚΑΛΑ 

ΔΡΔΟΤ     ΘΜΑ 100 

04.2. ΔΡΔΟΤ 

ΚΑΛΑ 

ΔΡΔΟΤ   1ε ΚΑΝΣΙΝΑ 

 

04.2. ΔΡΔΟΤ 

ΚΑΛΑ 

ΔΡΔΟΤ   2ε ΚΑΝΣΙΝΑ 

 

04.2. ΔΡΔΟΤ 

ΚΑΛΑ 

ΔΡΔΟΤ   3ε ΚΑΝΣΙΝΑ 

 

04.2. ΔΡΔΟΤ 

ΚΑΛΑ 

ΔΡΔΟΤ     ΔΣ ΟΜΠΡΔΛΩΝ 450 

04.2 ΔΡΔΟΤ 

ΚΑΛΑ 

ΔΡΔΟΤ-

ΑΦΔΝΣΔΛΙ 

  

ΔΣ ΟΜΠΡΔΛΩΝ 300 

04.2 ΔΡΔΟΤ 

ΚΑΛΑ 

ΔΡΔΟΤ-

ΑΦΔΝΣΔΛΙ 

  

ΘΜΑ 495 

04.3. ΜΔΟΣΟΠΟΤ ΠΟΓΑΡΑ     ΚΑΝΣΙΝΑ 

 04.3. ΜΔΟΣΟΠΟΤ ΥΡΟΤΟ   1ε ΚΑΝΣΙΝΑ 

 04.3. ΜΔΟΣΟΠΟΤ ΥΡΟΤΟ   2ε ΚΑΝΣΙΝΑ 

 04.6. ΙΓΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ     ΘΜΑ 50 

04.6. ΙΓΡΙΟΤ ΛΙΜΔΝΑ     ΘΜΑ 100 

04.6. ΙΓΡΙΟΤ ΙΓΡΙ    ΚΑΝΣΙΝΑ 
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Β ΔΣ ΟΜΠΡΔΛΩΝ 308 

6 Γ.Δ. ΚΑΛΛΟΝΖ 

06.6. ΚΔΡΑΜΙΟΤ 

ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΛΟΝΗ   Γ ΔΣ ΟΜΠΡΔΛΩΝ 260 

06.7. ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ ΜΔΝΣΟΤΙ     ΚΑΝΣΙΝΑ 

 
06.7. ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ ΠΛΑΣΑΝΑΚΙ     ΚΑΝΣΙΝΑ 

 
8 Γ.Δ. ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

08.1 ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

ΑΠΡΟΠΟΣΑΜ

Ο     ΔΣ ΟΜΠΡΔΛΩΝ 500 

08.1. 
ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ ΠΔΓΗ 

 
  ΚΑΝΣΙΝΑ 

   ΔΣ ΟΜΠΡΔΛΩΝ 365 

08.1. ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ ΣΡΟΤΠΙΑ     ΚΑΝΣΙΝΑ 

 08.1. ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ ΣΡΟΤΠΙΑ     ΔΣ ΟΜΠΡΔΛΩΝ 500 

11 Γ.Δ. ΠΔΣΡΑ 

11.2. ΚΟΤΣΑΡΟΤ ΑΝΑΞΟ     ΘΜΑ 50 

13 Γ.Δ. ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

13.1 ΝΤΦΙΓΑ ΑΠΔΘΑΜΔΝΟ  
  ΚΑΝΣΙΝΑ 

 
  ΔΣ ΟΜΠΡΔΛΩΝ 200 
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2 Πξν 

Ζ/Γ 

2ν 

       113 «πγθξόηεζε εηήζηαο 

Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 

Δλζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην 

έηνο 2020 

[ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ] 
Α) Δγθξίλεη ηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ, ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην έηνο 2020, απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη: 

 

. Σαθηηθά κέιε: 

- Οηθνλόκνπ Μαξία (Πξόεδξν) 

- Μαθξπδάθε Θεκηζηνθιή (Γξακκαηέα) 

- Γαιιά Παξαζθεπά 

 

Β. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε : 

- Μαθξή Ηγλαηία 

- Παππαδόπνπιν Μηραήι  

- Μπεξληέλε Γέζπνηλα  

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξώλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε, θαηά ηε ζεηξά 

νξηζκνύ ηνπο. 

Β) Ζ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο ζα είλαη ε 31-12-2020.  

 

Οι διαδικαζίες ζύναυης δημοζίφν ζσμβάζεφν ποσ δε θα έτοσν ολοκληρφθεί ενηός ηοσ 

έηοσς, θα ζσνετιζηούν και θα ολοκληρφθούν από ηο ίδιο όργανο. 
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3 Πξν 

Ζ/Γ  

3ν 

 

       114 «Έγθξηζε πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξόλνπ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ θαη 

θαηεπεηγνπζώλ 

αλαγθώλ γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα δύν (2) κελώλ 

». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε εθηάθηνπ επνρηθνύ πξνζσπηθνύ, κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, δεδομένοσ όηι απαιηούνηαι έγκαιρες και 

άμεζες εργαζίες ζηοσς κοινότρηζηοσς  τώροσς, ζε όλο ηο εύρος ηοσ Δήμοσ, καηά ηη 

διανσόμενη καλοκαιρινή περίοδο, και δεδομένης ηης έλλειυης ηακηικού εργαηικού 

προζφπικού ζηη Δ/νζη Περιβάλλονηος/Τμ. Σσνηήρηζης Πραζίνοσ, σο εμήο :  

 
Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

1 Δξγάηεο 10 2 κήλεο 

    

 

 Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο θάησζη Κ.Α.Δ. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ: 

 

(α) Κ.Α.Δ. 35.6041 κε ηίηιν : «Σαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ», πίζησζεο 

40.000,00 επξώ. 

(β) Κ.Α.Δ. 35.6054.001 κε ηίηιν : «εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΔΦΚΑ έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ» πίζησζεο 12.000,00 επξώ. 

 
 

4 Πξν 

Ζ/Γ 
4ο 

 

115 «Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο ζην 

ρξεκαηνδνηηθό 

Πξόγξακκα 

Πεξηβάιινληνο Ηζνδύγην- 

Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 

2019-2020 ηνπ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ 

 

Α) Σελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ/«ΓΡΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» Έηε 2019-2020-Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηα 

(Α.Π.1) «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 2019» (πνπ είρε εγθξηζεί κε ηελ απόθαζε 
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ΔΝΔΡΓΔΗΑ/ΠΡΑΗΝΟ 

ΣΑΜΔΗΟ γηα ην έξγν κε 

ηίηιν : «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 

ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ», ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 

269.177.81 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ, 

ρξεκαηνδνηνύκελν από 

ην Πξάζηλν Σακείν 

228,000.00 € θαη 

41.177,81€ από ηνλ 

Πξνππνινγηζκό ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ». 

165.2/2019- ΑΓΑ: 6ΠΓ246Φ844-ΥΓ6), θαη ηελ πξόζθιεζε 7035/2-12-2019 κε 

θσδηθό «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ-2019» (ΑΓΑ:9ΠΓΟ46Φ844-0ΔΕ). 

 

Β) Σελ θάιπςε από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηνπ επηπιένλ 

πνζνύ 41.177,81 € πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο, 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξναλαθεξόκελν πξόγξακκα ηνπ Πξαζίλνπ Σακείνπ. 

 

5 Η/Δ 
1ο

 
116 «Έγθξηζε 

πξνζιήςεσλ 

έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνύ κε ηελ 

εηδηθόηεηα ησλ 

πδξνλνκέσλ θαη ησλ 

λαπαγνζώζησλ, γηα 

ην έηνο 2020, θαη 

θαζνξηζκόο 

αξδεπηηθήο πεξηόδνπ 

». 

Α) Καζνξίδεη ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ην έηνο 

2020, από ηε 15ε Ηνπλίνπ 2020, έσο ηε 15ε Ννεκβξίνπ 2020. 

 

Β) Δγθξίλεη :  

 

1. Σελ πξόζιεςε πέληε (5) πδξνλνκέσλ, γηα ηηο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλάγθε θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε 

(5), θαη’ αλώηαην όξην, κελώλ.  

 

       2. Σελ πξόζιεςε δύν (2) λαπαγνζσζηώλ, γηα ηηο πνιπζύρλαζηεο παξαιίεο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, κε Γαιάδηεο εκαίεο, όπσο π.ρ. Δξεζνύ, Βαηεξώλ, 

θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4), θαη’ αλώηαην όξην, κελώλ.  

 

Γ) Οη πηζηώζεηο γηα ηηο παξαπάλσ πξνζιήςεηο ζα βαξύλνπλ : α) γηα ηνπο 

λαπαγνζώζηεο, ηνπο Κ.Α. 15.6041 θαη Κ.Α. 15.6054.0001 θαη β) γηα ηνπο 

πδξνλνκείο, ηνπο Κ.Α.25.6041 θαη Κ.Α. 25.6054.0001.   
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6 Η/Δ 
     2

Ο
   

  117 «Έγθξηζε δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

«ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΤΦΖΛΧΝ 

ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ». 

[ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ] 

 
       Δγθξίλεη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : « ΔΡΓΑΗΑ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΤΦΖΛΧΝ 

ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΖΜΟΤ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ «είθνζη ηξηώλ ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ επξώ θη δεθαπέληε ιεπηώλ» (23.394,15 επξώ κε 

Φ.Π.Α), πνπ αθνξά ζην θιάδεκα ησλ πςειώλ δέληξσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, κε γεξαλό, θαζώο ε Τπεξεζία αδπλαηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ελ 

ιόγσ εξγαζίεο, ιόγσ έιιεηςεο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ. 

 
 

7 Ζ/Γ 
3

Ο
  

 

118 «  Μεηαθνξά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

«Βνήζεηα ζην πίηη» 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζ΄απηό (ζηηο Γεκνηηθέο 

Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ) 

ζηνλ Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηε κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα 

ζην πίηη», ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ήηνη ζηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο : 

 Αγίαο Παξαζθεπήο  

 Δξεζνύ – Αληίζζεο  

 Καιινλήο 

 Μαληακάδνπ 

 Μήζπκλαο  

 Πέηξαο 

 Πνιηρλίηνπ,  

νη νπνίνη απαζρνινύληαη ζην ύλδεζκν ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγύεο Γήκσλ Μπηηιήλεο θαη Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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8 Η/Δ 
4

Ο
 
 

119 « Οξηζκόο ηαθηηθνύ θαη 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο 

ζηε ύκβαζε Γηαδεκνηηθήο 

πλεξγαζίαο ησλ Γήκσλ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θαη 

Μπηηιήλεο, γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

έξγσλ ΔΠΑ 2014-2020 ηνπ 

ΠΔΠ Β. Αηγαίνπ, πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ή είραλ ππνβιεζεί 

γηα έληαμε κέρξη 31-08-2019 

από ηνλ πξώελ Γήκν 

Λέζβνπ θαη ρσξνζεηνύληαη 

ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ 

λενζύζηαηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ».   

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ, θ. Βέξξν Σαμηάξρε, 

λα νξίζεη έλα ηαθηηθό θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό κέινο (Αηξεηνύο), 

ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο 

ησλ Γήκσλ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη Μπηηιήλεο, γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ηπρόλ αλαθύςνπλ, ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

πινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο Δπηηξνπήο 

έλαληη ηξίησλ. 

 

 Καηόπηλ ηνύηνπ, νξίδνληαη από ηνλ Γήκαξρν, σο ηαθηηθό 

κέινο, ν θνο Αμήο Αλδξέαο θαη, σο αλαπιεξσκαηηθό, ε θα Γηαλλε-

Κνθθηλέιιε Αζαλνύια. 
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9 Η/Δ 
     5

Ο
   

       120 «Ολνκαηνδνζία νδνύ εληόο 

ηεο Κνηλόηεηαο Μεζνηόπνπ 

»Δμέηαζε ηδηνθηεζηαθνύ 

θαζεζηώηνο αθηλήηνπ ζηε 

ζέζε ΑΦΔΝΣΔΛΗ- θάιαο 

Δξεζνύ θαη έγθξηζε 

ζπλέρηζεο ή κε ηεο από 

14.2.2018 θαη κε αξηζκό 

θαηάζεζεο 447/15.2.2018 

αίηεζεο ηνπ θαηαξγεζέληνο 

Γήκνπ Λέζβνπ ελώπηνλ ηνπ 

ΣΔ, πεξί αθπξώζεσο ηεο 

ζησπεξήο άξλεζεο ησλ 

αξκνδίσλ θξαηηθώλ αξρώλ, 

ηνπ αηηήκαηνο πεξί 

επαλαθαζνξηζκνύ ησλ 

νξίσλ αηγηαινύ θαη 

παξαιίαο, ζύκθσλα κε ην 

ππ’ αξηζκ. πξση 

57.702/21.9.2017 έγγξαθν 

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Σελ ζπλέρηζε ηεο εθδίθαζεο ηεο αηηήζεσο πνπ άζθεζε ν ηέσο Γήκνο 

Λέζβνπ, ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιύζεη αλεπεξέαζηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

 
 

10 Ζ/Γ 
6

Ο
  

 

121 « Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ 

ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

έξγνπ : «Δζσηεξηθά Γίθηπα 

ύδξεπζεο νηθηζκώλ 

Μαληακάδνπ, Κάπεο, 

Κιεηνύο, Πειόπεο, Γ.Γ. 

Μαληακάδνπ» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ πινπνίεζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ κε ηίηιν : «Δζσηεξηθά δίθηπα ύδξεπζεο νηθηζκώλ 

Μαληακάδνπ, Κάπεο, Κιεηνύο, Πειόπεο Γ.Γ Μαληακάδνπ». 

Δηδηθόηεξα :  

      Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, απαηηείηαη ε εθζθαθή νξύγκαηνο 

πεξίπνπ 130,00κ., πιάηνπο 0,60 κ. θαη κέζν βάζνο 1,00 κ. ζην ηκήκα από ην παιηό 

Γπκλάζην-Λύθεην Μαληακάδνπ έσο ηελ πιαηεία ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ. 

      Οη εξγαζίεο ζε απηό ην ηκήκα ηεο νδνύ εθηηκάηαη όηη ζα δηαξθέζνπλ είθνζη 

(20) εκέξεο. Η παξάθακςε ηεο νδνύ, γηα ηελ πξνζσξηλή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ, 

γηα όζν δηάζηεκα ν δξόκνο ζα είλαη θιεηζηόο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 



 10 

είζνδν από ηελ δεμηά θαηεύζπλζε, από ην ειαηνηξηβείν ηνπ πλεηαηξηζκνύ θαη κέζσ 

ηνπ δξόκνπ από ην παιηό ειαηνηξηβείν πξνο ηελ πιαηεία Αγ. Βαζηιείνπ θη έμνδν 

από ηνλ παιηό θεληξηθό δξόκν ηνπ ρσξηνύ πξνο ηνλ θεληξηθό άμνλα. 

            Ο δξόκνο γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδώλ ζα παξακείλεη πάληα πξνζπειάζηκνο 

θαη ζα απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε. 

 

11 Η/Δ 
     7

Ο
  

       122 « Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 

90/2020 απόθαζεο 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε 

ζέκα «Έγθξηζε 2
εο

 

ηξνπνπνίεζεο 

πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ νηθ. έηνπο 

2020 ». 

 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζκ. 90/2020 απόθαζε θαη παξακέλεη ζε ηζρύ ε 

ππ’ αξηζκ. 70/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

 
 

12 Η/Δ 
 8

Ο
  

 
 

123 « Απνδνρή ηεο απόθαζεο 

θαηαλνκήο θαη θαηαλνκή 

ησλ δηαηηζέκελσλ 

πηζηώζεσλ πξνο ηηο 

ρνιηθέο Δπηηξνπέο ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Απνδέρεηαη ηηο δηαηηζέκελεο πηζηώζεηο ηεο Β΄ δόζεο, έηνπο 2020, από ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ 

ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θη εγθξίλεη ηελ θαηαλνκή απηώλ, σο 

εμήο :   

 

ΦΟΡΔΑ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ 

ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ 

ΠΙΣΩΗ ΣΑΜΔΙΑΚΟ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΜΔΙΟΝ 
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Καιινλή, 1 Ηνπλίνπ 2020 

 

  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ    

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

ΚΡΑΣΗΔΙ 

ρνιηθή Δπηηξνπή 

Α΄-ζκηαο Δθπ/ζεο 

60% 54.374,32 € 90.760,00 € 90.623,86 

ρνιηθή Δπηηξνπή 

Β΄-ζκηαο Δθπ/ζεο 

40% 36.249,54 €   

ΣΑΜΔΙΑΚΑ 

ΓΙΑΘΔΙΜΑ 

ΤΠΟΛΟΙΠΑ 

   90.623,86 

 
 


