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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 18/19-06-2020 τακτική  δια ζώσης ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ν 

Ζ/Γ 

     127 «  Οξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο 

Γεκνηηθνχ ζεάηξνπ 

Καιινλή(ΟΔΤ)» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α)Απνδέρεηαη ηελ θαηάζεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Θεάηξνπ Καιινλήο,  φπσο απνηππψλεηαη ζηελ εηζήγεζε.  

 

Β)Δγθξίλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζε θιίκα ζπλαίλεζεο θαη θνηλήο αληίιεςεο γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο ειάρηζησλ θαλφλσλ ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, κε 

θνηλσληθή επαηζζεζία θαη αίζζεκα επζχλεο γηα ηα δεκφζηα αγαζά. 
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2 Ζ/Γ 

2ν 

       128 «Απεπζείαο θαη ρσξίο 

δεκνπξαζία κίζζσζε κε 

ζπκβνιηθφ κίζζσκα 100 

επξψ ζπλνιηθά, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ(3) κελψλ 

ζην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Μαληακάδνπ 

[ ΟΜΟΦΧΝΑ ] 

Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία κίζζσζε, κε ζπκβνιηθφ 

κίζζσκα 100 επξψ ζπλνιηθά, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, ηνπ 

αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Μαληακάδνπ,  πξψελ ηδηνθηεζίαο αδεξθψλ Σδάλνπ, ζηνλ Παλαγηψηε 

Παξαζθεπατδε   θαη λα πξνβεί ν ίδηνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζηηο απαξαίηεηεο 

επηζθεπέο ζχκθσλα κε ηηο εθπνλεζείζεο κειέηεο θαη ηελ επίβιεςε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 
 
 

3 Ζ/Γ  

3ν 

 

       129 «Απνδνρή απφ ην Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

ππνρξεψζεσλ θνηλσθεισλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ακηγψλ 

επηρεηξήζεσλ πξψελ 

θαπνδηζηξηαθνχ ΟΣΑ ησλ 

Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

εθθαζάξηζεο». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Αλαβάιιεη  ην ελ ιφγν ζέκα γηα ηελ πξνζερή πλεδξίαζε κε ζθνπφ 

ηελ πεξηζπιινγή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρεηψλ.  
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4 Ζ/Γ 
4ο 

 

130 « Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο 

Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ 

Μήζπκλαο θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ Υξήζηνπ 

θαη Δπζηξάηηνπ 

αξαληίδε ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

 

Α)Δγθξίλεη ηελ αηηνχκελε ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ 

Μήζπκλαο ζηε ζέζε ηεο ηδηνθηεζίαο αξαληίδε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο γξακκήο Β,Γ,Γ,Δ,Ε,β,γ,Σα,Τ,α,Υ,ς.Χ,Χ1,Α θαη ηελ έγθξηζε ηεο 

νηθνδνκηθήο γξακκήο Α-Β, φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα. 

 

Β)Με ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ γίλεηαη απνκείσζε πθηζηάκελσλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, αιιά δηφξζσζε πιάλεο, δεδνκέλνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ρψξνο νπδέπνηε ήηαλ θνηλφρξεζηνο δξφκνο. 

 
 

5 Η/Δ 
5ο

 
131 « Παξαρψξεζε δσξεάλ 

ρξήζε Γεκνηηθνχ 

αθηλήηνπ ζηνλ 

Πνιηηηζηηθφ Μνξθσηηθφ 

χιινγν Γπλαηθψλ 

Κιεηνχο ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 
Δγθξίλεη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε γηα κηα ηξηεηία, ηεο ρξήζεσο κηαο αίζνπζαο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  Κιεηνχο, ζην Πνιηηηζηηθφ θαη Μνξθσηηθφ χιινγν 

Γπλαηθψλ Κιεηνχο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ησλ θνηλσθειψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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6 Η/Δ 
     6

Ο
   

  132 «Παξαρψξεζε δσξεάλ 

ρξήζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ 

ζηελ Κνηλσληθή 

πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε 

ΖΦΑΗΣΔΗΟ 

ΑΝΔΜΧΣΗΑ ». 

[ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ] 

 
Δγθξίλεη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε γηα κηα πεληαεηία , ηεο ρξήζεο  ηνπ 

αθηλήηνπ ΥΑΜΑΜ ηεο Κνηλφηεηαο Αλεκψηηαο, ζηε ζέζε ΒΡΤΑΡΑ ζηελ 

Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε πιινγηθήο θαη Κνηλσληθήο Χθέιεηαο 

Αλεκψηηαο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
 

7 Ζ/Γ 
7

Ο
  

 

133 «   Λήςε απφθαζεο γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ζηα κεηξψα ησλ 

θνξέσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο 

απαηηήζεηο πιήξσζεο ησλ 

θξηηεξίσλ, θαζψο θαη ηνλ 

νξηζκφ ηνπ Αλαπιεξσηή 

πξντζηακέλνπ ηνπ 

Απηνηεινχο Σκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

θνπ ΜΤΣΔΓΝΗΧΣΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ(ΠΔ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α΄) σο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ 

1. Σελ  ίδξπζε Κ.Γ.Β.Μ κε βάζε ην Ν. 3879/2010. 

2.  Σελ ζπκκεηνρή ζηελ Πξάμε «Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο(ΚΓΒΜ)-Νέα 

Φάζε» κε θσδηθφ ΟΠ 5002212. 

3. Σνλ Οξηζκφ σο Τπεχζπλνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ ηνλ θ. 

ΜΤΣΔΓΝΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ. 

4. Σνλ Τπεχζπλν Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ζα ηνλ νξίζεη  φηαλ ηδξπζεί θέληξν 

Κνηλφηεηαο. 

5. Σελ δηάζεζε ηνπ ρψξνπ Γηνίθεζεο θαη  ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο (κε 

ηππηθήο/άηππεο ή ηππηθήο εθπαίδεπζεο) 

6. Σελ δηαζθάιηζε ηνπ ρψξνπ δηνίθεζεο θαη ηνπ(σλ) ρψξνπ(σλ) εθπαίδεπζεο 

ζε απνγεπκαηηλέο ή πξσηλέο ψξεο 

7. Ύπαξμε ζηνηρεηψδνπο εμνπιηζκνχ ζην ρψξν δηνίθεζεο θαη ην (νπο) ρψξν 

(νπο) εθπαίδεπζεο 

8. Ύπαξμε ζηνηρεησδψλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο (ηειέθσλν – πξφζβαζε 
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Τπεχζπλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα 

ηελ πεξηγξαθείζα πξάμε.» 

ζην Γηαδίθηπν, ζέξκαλζε, χδξεπζε, ηνπαιέηεο) ζην ρψξν δηνίθεζεο 

9. Γηάζεζε ζηνηρεησδψλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο (ζέξκαλζε, χδξεπζε, 

ηνπαιέηεο) ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο  

10. Γηαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ΑκεΑ ζην ρψξν δηνίθεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 

ζε έλα ρψξν εθπαίδεπζεο.  

11. Τπνρξεσηηθή επηινγή Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δζληθήο Δκβέιεηαο  

12. Τπνρξεσηηθή επηινγή Πξνγξακκάησλ Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ 

(εθηφο θαη αλ απνδεδεηγκέλα δελ ππάξρνπλ εληφο ηεο δηνηθεηηθήο επζχλεο 

ηνπ Γήκνπ Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο). 

 

8 Η/Δ 
8

Ο
 
 

134 «  Απνδνρή δσξεάο ηεο 

Τπάηεο Αξκνζηείαο ».   

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Γελ απνδέρεηαη  ηελ παξαρψξεζε ησλ πέληε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ Οηθίζθσλ 

απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ θαη δεηάεη απφ 

ηελ Τπαηε Αξκνζηεία, λα ηνπο απνκαθξχλεη άκεζα απφ ηνλ ρψξν, αιιηψο ζα 

πξνβεί ν Γήκνο  Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ απνκάθξπλζε  θαη ηελ θαηαζηξνθή 

απηψλ.   
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9 Η/Δ 
     9

Ο
   

       135 «Δηζήγεζε πξνκήζεηαο 

εθδφζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα 

ρξήζε σο αλακλεζηηθψλ θαη 

εζηκνηππίαο » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Σελ ζπλέρηζε ηεο εθδίθαζεο ηεο αηηήζεωο πνπ άζθεζε ν ηέωο Γήκνο Λέζβνπ, 

ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ λα ιύζεη αλεπεξέαζηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

 

Απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Δγθξίλεη ηελ δαπάλε κε γλψκνλα ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο ηεο εζηκνηππίαο ηνπ λενζχζηαηνπ Γήκνπ καο θαη ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία ηεο πξνζθνξάο αλακλεζηηθψλ εθδφζεσλ ζηνπο επηζθέπηεο θαη 

θηινμελνχκελνπο καο. 

  

 

ΠΡΟΣΑΖ  ΔΚΓΟΔΧΝ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

α/α Σίηινο Σεκ. Σηκή  χλνιν 

1 «Η Λεζβηαθή Φάιαγγα»  30 18,00€ 540,00€ 

2 «Ο Κόιπνο Καιινλήο, Λέζβνο Φύζε θαη 

Πνιηηηζκόο» (Έθδνζε ζε: Διιεληθά) 
30 18,00€ 540,00€ 

3 «Ο Κόιπνο Καιινλήο, Λέζβνο Φύζε θαη 

Πνιηηηζκόο» (Έθδνζε ζε: Αγγιηθά) 
10 18,00€ 180,00€ 

4 «Κόιπνο Καιινλή Λέζβνπ, Ιζηνξηθή 

Πεξηήγεζε» 
30 20,00€ 600,00€ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 1860,00€ 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6433.0001 «ΣΗΜΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ- 

ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΑ θιπ.» (Πίζησζε  3,000.00€)» 
 

10 Ζ/Γ 
10

Ο
  

 

136 «Έγθξηζε ζρεδίνπ 

Αληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ 

Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Έγθξίλεη ην  ρέδην Αληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ»  ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 4/2020 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο  Δπηηξνπήο ηνπ 
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Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηελ 

θσδηθή νλνκαζία 

«ΗΟΛΑΟ » 

Γεκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.  

 

11 Η/Δ 
     11

Ο
  

       137 «Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020, 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ». 

 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

- ζηελ εγγξαθή κε Κ.Α. : 25.7312.0007 θαη ηίηιν «ΔΠΙΚΔΤΗ - 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» (α. θαη β. ζρεηηθά), αιιαγή ηνπ ηίηινπ ζε «ΔΠΗΚΔΤΖ - 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ», 

 

- ζηελ εγγξαθή κε Κ.Α. : 30.7333.0010 θαη ηίηιν «Δξγαζίεο άξζεο επηθηλδπλόηεηαο 

ηνηρίωλ αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ θαη αγξνηηθώλ νδώλ θνηλόρξεζηνπ ραξαθηήξα 

Γπηηθήο Λέζβνπ» (α. θαη β. ζρεηηθά), αιιαγή ηνπ ηίηινπ ζε «Δξγαζίεο άξζεο 

επηθηλδπλφηεηαο ηνηρίσλ αληηζηήξημεο δεκνηηθψλ θαη αγξνηηθψλ νδψλ 

θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», 

 

- ζηελ εγγξαθή κε Κ.Α. : 30.7326.0010 θαη ηίηιν «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ 

ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Δ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΣΗΝ Σ. Κ. 

ΒΑΣΟΤΑ Γ.Δ. ΔΡΔΟΤ - ΑΝΣΙΗ» (α. θαη β. ζρεηηθά), αιιαγή ηνπ ηίηινπ 

ζε «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΣΑΘΜΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Δ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΑΣΟΤΑ Γ.Δ. ΔΡΔΟΤ - 

ΑΝΣΗΖ», 

 

- ζηελ εγγξαθή κε Κ.Α. : 30.7333.0009 θαη ηίηιν «πληήξεζε δηαγξακκίζεσλ 

νδηθνχ δηθηχνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» (α., β., γ. θαη δ. ζρεηηθά), αιιαγή ηεο 

αληίζηνηρεο εγγξαθήο ζηε ζηήιε «Δλέξγεηα» ηνπ πίλαθα ηνπ Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ζε «ΔΡΓΟ». 
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Καιινλή, 20 Ηνπλίνπ 2020 

 

  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ    

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

 

- ζηελ εγγξαθή κε Κ.Α. : 30.7333.0011 θαη αξρηθό ηίηιν «Απνθαηάζηαζε 

βαηόηεηαο κε αζθαιηηθό ηωλ δεκνηηθώλ δξόκωλ ηεο Γπηηθήο Λέζβνπ» (α. θαη β. 

ζρεηηθά), αιιαγή ηνπ ηίηινπ ζε «Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο κε αζθαιηηθφ νδψλ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, πιελ Γ.Δ. Καιινλήο», 

 

- ζηελ εγγξαθή κε Κ.Α. : 30.7422.0001 θαη ηίηιν «Καηεδαθίζεηο επηθηλδχλσλ 

θηηζκάησλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» (α. θαη β. ζρεηηθά), αιιαγή ηεο αληίζηνηρεο 

εγγξαθήο ζηε ζηήιε «Δλέξγεηα» ηνπ πίλαθα ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ζε 

«ΔΡΓΟ». 

 

 
 

     


