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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 19/29-06-2020 ηακηική  δια δώζες 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 ΔΚΣΟ 

1ν 

Ζ/Γ 

     138 «   Απνδνρή Κιεξνλνκηάο 

ηνπ Ησάλλε Παιαηνιόγνπ )» 
[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη  

 

Α) Να πξνβεί ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ ζε απνδνρή ηεο θιεξνλνκηάο πνπ 

θαηέιεηπε ν σο άλσ δηαζέηεο. 

Β)Δμνπζηνδνηεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ( κε  βάζε άξζξν 72 παξ 1 εηδηθή 

παξάγξαθν 1δ  όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 )λα νξίζεη 

ζπκβνιαηνγξάθν γηα ηε  ζύληαμε ηεο δειώζεσο απνδνρήο θιεξνλνκίαο θαη 

δειώζεσο θόξνπ θιεξνλνκίαο. 

 

Γ)Να αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία αλαιήςεσο ησλ κεηξεηώλ από ηελ ηξάπεδα 

Πεηξαηώο θαη Eurobank. 

 

Γ)Να εμνπζηνδνηεζεί ν Γήκαξρνο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ. 
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2 ΔΚΣΟ 

Ζ/Γ 

2ν 

       139 «Δηζήγεζε πξνκήζεηαο 

εθδόζεσλ ζρεηηθώλ κε ηνλ 

Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα 

ρξήζε σο αλακλεζηηθώλ θαη 

εζηκνηππίαο 

[ ΟΜΟΦΧΝΑ ] 

Απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη Δγθξίλεη ηελ δαπάλε κε γλώκνλα ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο ηεο εζηκνηππίαο ηνπ λενζύζηαηνπ Γήκνπ καο θαη ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία ηεο πξνζθνξάο αλακλεζηηθώλ εθδόζεσλ ζηνπο επηζθέπηεο θαη 

θηινμελνύκελνπο καο  

 

 

ΠΡΟΣΑΖ ΔΚΓΟΔΧΝ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

α/

α 

Σίηινο Σεκ. Σηκ

ή 

ύλνι

ν 

1 Ζ ΠΑΡΑΚΟΗΛΗΩΣΗΚΖ ΦΛΟΚΑΣΖ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ 

20 20€ 400€ 

2 ΣΑ ΑΣΔΡΗΑ ΣΟΤ ΜΟΤΡΑΓΗΟΤ 10 10€ 100€ 

3 ΓΗΑΣΗ; 10 10€  100€ 

4 ΣΟ ΥΩΡΗΟ ΜΟΤ Ζ ΒΡΗΑ ΛΔΒΟΤ 20 12€ 240€ 

5 ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΘΔΟΦΡΑΣΟΤ ΜΔΛΑΝΣΑ 

ΔΡΔΗΟΤ 

20 13€ 260€ 

                                                                  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

           1.100€ 

 

Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6433.0001 «ΣΗΜΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΊΔΗ 

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

Ζ/Γ  

3ν 

 

       140 « Πεξί ηεο ζθνπηκόηεηαο 

ζύζηαζεο Αλαπηπμηαθνύ 

Οξγαληζκνύ από ην Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ: Έγθξηζε 

ηεο ππνζηήξημεο ηεο 

δηαδηθαζίαο κε θάζε 

απαηηνύκελε ελέξγεηα, όπσο 

ε δηεξεύλεζε ελδερόκελσλ 

ζπλεξγαζηώλ ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ζθνπηκόηεηα ζύζηαζεο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

4 Ζ/Γ 
1ο 

 

141 «Δθινγή κέινπο ηνπ 

Πξνεδξείνπ 

(γξακκαηέαο) ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Οξίδεη σο κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ζέζε ηεο γξακκαηέσο, ηελ θα. Σζάθνπ 

Μαξηάλζε 

 
 

5 Η/Δ 
2ο

 
142 «7

ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθ. 

Έηνπο 2020». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 
Δγθξίλεη ηελ 7

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2020 σο εμήο: 

 

 

 Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
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α) ΜΔΗΩΝΔΗ ΣΟΤ K.A.: 

KA 15.6234.0001 κε ηίηιν «Μηζζώκαηα κεηαθνξηθώλ κέζσλ (γηα ηηο αλάγθεο 

δηαθόξσλ 

                            εθδειώζεσλ)» κείσζε θαηά 3.000,00 επξώ. 

KA 15.6412  κε ηίηιν «Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ, θνξηνεθθνξησηηθά» κείσζε θαηά 

                       1.500,00 επξώ. 

KA 15.6463  κε ηίηιν «Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ» κείσζε θαηά 1.500,00 επξώ. 

KA 15.6471.0003 κε ηίηιν «Γαπάλεο θαινθαηξηλώλ εθδειώζεσλ» κείσζε θαηά 

                             15.000,00 επξώ. 

KA 15.6474.0001 κε ηίηιν «Έμνδα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ» κείσζε θαηά 

                              25.000,00 € 

KA 35.6672.0001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ, εμαξηεκάησλ κερ/ησλ  

                             (ριννθνπηηθό, αιπζνπξίνλν θιπ)» κείσζε θαηά 2.900,00 επξώ. 

KA 35.6693.0001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ, ιηπαζκάησλ θαη  

                              βειηησηηθώλ εδάθνπο» κείσζε θαηά 2.900,00 επξώ. 

KA 35.6693.0002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θεπνρώκαηνο» κείσζε θαηά 2.900,00 επξώ. 

 

Μεηαθέξεη ηηο αλσηέξσ πηζηώζεηο κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηηο εγγξάθεη ζην ζθέινο 

ησλ εμόδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία  θαη ελίζρπζε ησλ παξαθάησ πηζηώζεσλ: 

 

      ●  πλνιηθό πνζό κείσζεο: 54.700,00 επξώ.  

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

 

β) ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ Κ.Α.: 

KA 15.6473.0001 κε ηίηιν «Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ άζθεζε θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο»  

                              αύμεζε θαηά 24.900,00 επξώ. 

KA 35.6264.0001 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κερ/ησλ (ριννθνπηηθά,  

                              αιπζνπξίνλα)» αύμεζε θαηά 2.900,00 επξώ. 

KA 35.6673.0003 κε ηίηιν «Ποξμήθεια αμταλλακτικώμ – νρλείαπ για τημ 
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επισκερή   

                        πάγκωμ(παγκάκια)» αύμεζε θαηά 2.900,00 επξώ. 

KA 35.7135.0001 κε ηίηιν «Ποξμήθεια πάγκωμ (παγκάκια)» αύμεζε θαηά 

2.900,00  

                            επξώ. 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

 

γ)ΑΤΞΑΝΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΑΕΔΗ ΣΟΝ ΣΗΣΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΩ Κ.Α. Ω ΔΞΖ: 

ΚΑ 15.6264.0001 κε ηίηιν «πληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ήρνπ, 

εηθόλαο θαη  θσηηζηηθώλ ζθελήο ζηλεκά γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ θηηξίσλ Πνιηηηζηηθώλ                               

εθδειώζεσλ Γήκνπ (Γ.Θ.θιπ)» αύμεζε θαηά 21.100,00 επξώ θαη αιιαγή                               

ηίηινπ ζε: «Eπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θσλεηηθώλ θαη                                

θσηηζηηθώλ αλαγγειηώλ θαη εηδνπνηήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο γηα ηηο νδνύο                                

θαη ηα θηίξηα δεκόζηαο ρξήζεο ηνπ Γήκνπ». 

      ●  πλνιηθό πνζό αύμεζεο: 54.700,00 επξώ. 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

 

δ)  ΑΛΛΑΕΔΗ ΣΟΝ ΣΗΣΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΩ Κ.Α. Ω ΔΞΖ: 

από KA 35.7131.0004 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα αληιηώλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

πάξθσλ»   ζε    «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιηθώλ γηα επαλαιεηηνπξγία 

ζηληξηβαληώλ» 
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6 Η/Δ 
     3

Ο
   

  143 «8
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθ. 

Έηνπο 2020». 

[ ΟΜΟΦΧΝΑ ] 

 
Δγθξίλεη ηελ 8

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2020 σο εμήο: 

 

 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

Α. Σελ απνδνρή πνζνύ 1.999.996,00 επξώ επηρνξήγεζεο  ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ από ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ ΑΔ 

0552017Δ05500010 θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ ηνπ πξ/ζκνύ, 

γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. 1315.0001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νρεκάησλ, 

κεραλεκάησλ έξγνπ θαη θνξεηώλ πξαηεξίσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

 

  Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Β. Σελ κεηαθνξά ηεο πίζησζεο απηήο κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη   ηελ εγγξαθή 

ηεο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία πίζησζεο κε Κ.Α. 62.7131.0001 θαη 

ηίηιν «Πξνκήζεηα νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη θνξεηώλ πξαηεξίσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», πνζνύ 1.999.996,00 επξώ 

Γ .Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηό ην απνζεκαηηθό παξακέλεη    ακεηάβιεην 

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα εγθξίλεη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη  

όια ηα παξόληα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηάρζεθαλ ππέξ ηεο εηζεγήζεσο. 
 

7 Ζ/Γ 
4Ο

  
 

144 «    Απνδνρή δηαζήθεο 

Δκκαλνπήι Κ. νπβιεξνύ 

ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Πέηξαο .» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο δηαζήθεο ηνπ Δκκαλνπήι Κ. νπβιεξνύ ζηελ Γ.Κ 

Πέηξαο.  

 

Β) Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Καιινλήο  θ.Γεώξγηνπ  

ηαπξηλνύ γηα λα πξνβεί ζηελ ζύληαμε πκβνιαηνγξαθηθήο Πξάμεο Απνδνρήο 

Κιεξνλνκηάο ηνπ δηαζέηε Δκκαλνπήι νπβιεξνύ Ζ ακνηβή ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 00.6111 κε ηίηιν : 

«Ακνηβέο λνκηθώλ & ζπκβνιαηνγξάθσλ». 

 

Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Σαμηάξρε Βέξξν γηα ηελ 

ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ θιπ ηεο σο άλσ όιεο δηαδηθαζίαο.» 

 

 

 

8 Η/Δ 
6

Ο
 
 

145 Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαη 

θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα δπν (2) 

κελώλ ».   

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε εθηάθηνπ επνρηθνύ πξνζσπηθνύ, κε ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο Ηδησηηθνύ 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 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΤΜΒΑΖ 

1 Δξγάηεο 10 2 κήλεο 

    

 

 Ζ 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 ΗΓΟΥ», πίζησζεο 

40.000,00 επξώ. 

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

πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ» πίζησζεο 12.000,00 επξώ. 

 

 

 



 8 

 

9 Η/Δ 
     7

Ο
   

       146 «Λήςε απόθαζεο 

θαλνληζκώλ(θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ, άξδεπζεο, πξαζίλνπ, 

ιεηηνπξγίαο δεκνηηθώλ 

θνηκεηεξηώλ, πξνβνιήο 

ηδεώλ θαη δηαθήκηζεο 

θ.ι.π.)  θαη νξηζκό ύςνπο 

ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ θαη 

δηθαησκάησλ » 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

 

Απνδέρεηαη ηελ ηζρύ ησλ θαλνληζκώλ(θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, άξδεπζεο, 

πξαζίλνπ, ιεηηνπξγίαο  δεκνηηθώλ θνηκεηεξίσλ, πξνβνιήο ηδεώλ θαη δηαθήκηζεο 

θ.ι.π)  θαη  ην ύςνο ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ ηνπ πξώελ Γήκνπ  Λέζβνπ κέρξη ηελ 

έθδνζε από ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ λέσλ. 
 

10 Ζ/Γ 
10

Ο
  

 

147 « Οξηζκόο εθπξνζώπνπ 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δηαηξεία Αλάπηπμεο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Οξίδεη σο εθπξόζσπν ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο  πνπ ζα 

εθπξνζσπεί ηηο κεηνρέο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ θα Καηαλάθε Ησάλλα-

Μαξία κε αλαπιεξσηή ηνλ θν Καξαζαλάζε Γεώξγην. 

 

 

Β)Απνδερεηαη ηηο επηά κεηνρέο πνπ θαηαλεκιεζεθαλ ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΠΔΑ Β. Αηγαίνπ Α.Δ ζηηο 15 Μαίνπ 2020 
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11 Η/Δ 
     8(α)

Ο
  

       148 « Λήςε απόθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε εηζόδνπ- εμόδνπ 

νρεκάησλ επη αγξνηηθήο 

νδνύ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ 

16
ε
 επαξρηαθή νδό 

Καιινλήο- ηύςεο, ζηα 

δεμηά ηεο επαξρηαθήο νδνύ 

ζηε ζέζε «ΦΑΡΑΓΚΑ» 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Καιινλήο.» 

 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 
Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο 

ηδηνθηεζίαο Σαζηάλε Δπζηξάηηνπ επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ  πνπ ζπκβάιεη κε ηελ  

16
ε
 Δπαξρηαθή νδό Καιινλήο –ηύςεο, εληόο ηνπ  νπνίνπ πξόθεηηαη λα εθδνζεί 

άδεηα γηα βηνηερληθό θηίξην άιαηνο, κε ηα εμήο πξόζζεηα κέηξα: 

α. Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ: 

1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα.  

2. Να ηνπνζεηεζνύλ δύν πξνβνιείο LED ρακειήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο 

πνπ λα πξνζθέξνπλ επαξθή θσηηζκό, γηα ηελ αζθαιή είζνδν-έμνδν ησλ νρεκάησλ 

εθαηέξσζελ ηεο εηζόδνπ εμόδνπ. 

β. Δπί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ, ζύκθσλα κε ην κε αξηζ. πξση. 39280/ΣΓ 

3788/05-8-2019 ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ : 

1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο P-2 (STOP) θαη P-48 (ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΑ ΓΔΞΗΑ) ζηα δεμηά ηεο πξώηεο ζπκβνιήο, 

όπσο ζπκπιεξώζεθαλ κε θόθθηλν θαη απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην.  

2. Να βειηησζεί άκεζα ε πξνζαξκνγή ηεο ζπκβνιήο, πνπ επί ηνπ παξόληνο δελ 

παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο ιόγσ πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, ελδερνκέλσο 

κε πξνζζήθε/επίρσζε κε πιηθό νδνζηξσζίαο κε κεγαιύηεξν κήθνο-βάζνο 

(ηνπιάρηζηνλ 10κ), από ηε ζπκβνιή θαη πξνο ηελ αγξνηηθή νδό θαη ελ ζπλερεία κε 

ηζηκεληόζηξσζε ή αζθαιηόζηξσζε απηνύ ηνπ ηκήκαηνο. 

3. Να πεξηθξαρηεί κε κόληκε, ζηαζεξή θαη ακεηαθίλεηε πεξίθξαμε ην πξόζσπν 

ηνπ γεπέδνπ ελδηαθέξνληόο ζαο, ηόζν επί ηεο Δπαξρηαθήο όζν θαη ηεο 

ζπκβάιινπζαο αγξνηηθήο νδνύ (Πιεπξά 1,2,3,….,12,13,14,15,16) κέρξη ηε ζέζε 

θαηαζθεπήο ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ ζηελ αγξνηηθή νδό, ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε 
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πξόζβαζε πξνο απηό από νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε, πέξαλ ηεο πξνηεηλόκελεο 

εηζόδνπ-εμόδνπ, γηα ηελ νπνία ζα ρνξεγεζεί άδεηα από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ. 

Δπίζεο, (ζην έγγξαθν  επηζεκαίλεηαη όηη) ε γλσκνδόηεζε αθνξά ζηελ 

θπθινθνξηαθή ηθαλόηεηα θαη νξαηόηεηα ηεο πξώηεο ζπκβνιήο ηεο ππόςε 

αγξνηηθήο νδνύ ζηελ 16
ε
 Δπαξρηαθή νδό θαη κόλν, θαζώο ε πξόζβαζε πξνο θαη 

από ηε δεύηεξε ζπκβνιή ζα δηαθνπεί κε ελέξγεηεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ, κε επζύλε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ λα πξνζθνκηζζεί ζην Γήκν Λέζβνπ  πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ 

θαηαζθεπήο από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό ηνπ έξγνπ . 

 

Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ λα ηζρύεη γηα ηέζζεξα (4) 

έηε  θαη κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.  

Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηεηξαεηίαο, από ηελ έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ  δελ 

έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο, λα δίδεηαη κεηά από αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο εθ’ άπαμ παξάηαζε γηα  

ηέζζεξα επί πιένλ έηε, εθ’ όζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

ηεο νδνύ, ή λα ππνβάιιεηαη λέα αίηεζε γηα έγθξηζε, όηαλ απηέο έρνπλ αιιάμεη.  

Γηα κεηαηξνπή ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζε απηήο ή πξνζζήθε λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ  ππεξεζία . 

ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνύ, ζύκθσλα 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/06 απαηηείηαη λέα έγθξηζε . 

ε πεξίπησζε βειηίσζεο ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νδνύ, ν 

ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη αλαληίξξεηα κε κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή ηνπ δαπάλε, 

δίρσο θακία απαίηεζε γηα απνδεκίσζε, λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο δηακόξθσζεο ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ ζηε λέα θαηάζηαζε θαη κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο γηα ηελ νδό Τπεξεζίαο. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε κε 

ηνλ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ). θαη ηελ έμνδν από απηή, ν ηδηνθηήηεο 

αλαιακβάλεη ηελ όπνηα επζύλε ηνπ αλαινγεί ζύκθσλα 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ δηακόξθσζεο ηεο εηζόδνπ - εμόδνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ζε 
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πεξίπησζε πνπ ζπκβνύλ, απνθιεηζηηθή επζύλε έρνπλ ν ελδηαθεξόκελνο ηδηνθηήηεο 

θαη ν επηβιέπσλ κεραληθόο ηνπ. Ζ  νκαιή απνξξνή ησλ όκβξησλ ζα γίλεηαη κε 

επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε.  

Ζ ρνξήγεζε ηεο παξνύζαο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξόκελν από ηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο άιισλ πξνβιεπόκελσλ εγθξίζεσλ ή αδεηώλ, ελώ ε ηήξεζε 

ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ 

έξγνπ, θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
 

12 Η/Δ 
8(β) 

149 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε εηζόδνπ- εμόδνπ 

νρεκάησλ επη αγξνηηθήο 

νδνύ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ 

17
ε
 επαξρηαθή νδό Πέηξαο- 

θαινρσξίνπ, ζηε ζέζε 

«Μαπξόθακπνο» ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Πέηξαο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο 

ηδηνθηεζίαο CLARA HOTEL A.E. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γήπεδν ηεο θύξηαο 

κνλάδαο ηνπ πθηζηάκελνπ μελνδνρείνπ επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ πνπ ζπκβάιεη κε 

ηελ 17
ε
 Δπαξρηαθή νδό, Πέηξαο - θαινρσξίνπ. 

α. Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ: 

1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο P-2 (STOP) θαη P-27 

(ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΡΗΣΔΡΖ ΣΡΟΦΖ), γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο επί 

ηεο αγξνηηθήο νδνύ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα.  

2. Να ηνπνζεηεζνύλ δύν πξνβνιείο LED ρακειήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο 

πνπ λα πξνζθέξνπλ επαξθή θσηηζκό γηα ηελ αζθαιή είζνδν-έμνδν ησλ νρεκάησλ 

εθαηέξσζελ ηεο εηζόδνπ εμόδνπ 

3. Να πεξηθξαρηεί κε κόληκε, ζηαζεξή θαη ακεηαθίλεηε πεξίθξαμε ην 
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πξόζσπν ηνπ γεπέδνπ ηεο θύξηαο κνλάδνο ηνπ μελνδνρείνπ, επί ηεο αγξνηηθήο 

νδνύ, ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε πξνο απηό από νπνηαλδήπνηε άιιε 

ζέζε, πέξαλ ηεο πξνηεηλόκελεο εηζόδνπ-εμόδνπ.  

β) Δπί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ, ζύκθσλα κε ην κε αξηζ. πξση.: 42452/ΣΓ 

4028/05-8-2019 ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ : 

1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο P-2 (STOP) θαη P-48 (ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΑ ΓΔΞΗΑ) ζηε ζπκβνιή ηεο αγξνηηθήο κε 

ηελ επαξρηαθή νδό, όπσο ζπκπιεξώζεθαλ κε θόθθηλν θαη απεηθνλίδνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ζρέδην.  

2. Να αληηθαηαζηαζεί ε δηαθεθνκκέλε δηαρσξηζηηθή γξακκή, όπσο ζπκπιεξώζεθε 

κε θόθθηλν θαη απεηθνλίδεηαη ζην επηζπλαπηόκελν ζρέδην, ώζηε λα απαγνξεύνληαη 

νη αξηζηεξέο ζηξνθέο από θαη πξνο ηελ αγξνηηθή νδό. 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ, κε επζύλε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ λα πξνζθνκηζζεί ζην Γήκν Λέζβνπ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ 

θαηαζθεπήο από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό ηνπ έξγνπ . 

 

Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζα ηζρύεη γηα ηέζζεξα (4) 

έηε  θαη κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.  

Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηεηξαεηίαο  από ηελ έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ  δελ 

έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο, λα δίδεηαη, κεηά από αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο, εθ’ άπαμ παξάηαζε γηα 

ηέζζεξα επί πιένλ έηε, εθ’ όζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

ηεο νδνύ, ή ππνβάιιεηαη λέα αίηεζε γηα έγθξηζε όηαλ απηέο έρνπλ αιιάμεη.  

Γηα κεηαηξνπή ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζε απηήο ή πξνζζήθε λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ Τπεξεζία. 

ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνύ, ζύκθσλα 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/06 απαηηείηαη λέα έγθξηζε . 

ε πεξίπησζε βειηίσζεο ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νδνύ, ν 

ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη αλαληίξξεηα κε κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή ηνπ δαπάλε, 
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δίρσο θακία απαίηεζε γηα απνδεκίσζε, λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο δηακόξθσζεο ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ ζηε λέα θαηάζηαζε θαη κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο γηα ηελ νδό Τπεξεζίαο. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ηελ έμνδν από απηή, ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ηελ όπνηα επζύλε ηνπ αλαινγεί 

ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ). 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ δηακόξθσζεο ηεο εηζόδνπ - εμόδνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ζε 

πεξίπησζε πνπ ζπκβνύλ, απνθιεηζηηθή επζύλε έρνπλ ν ελδηαθεξόκελνο ηδηνθηήηεο 

θαη ν επηβιέπσλ κεραληθόο ηνπ. Ζ νκαιή απνξξνή ησλ όκβξησλ ζα γίλεηαη κε 

επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε.  

Ζ ρνξήγεζε ηεο παξνύζαο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξόκελν από ηελ ππνρξέσζε 

έθδνζεο άιισλ πξνβιεπόκελσλ εγθξίζεσλ ή αδεηώλ, ελώ ε ηήξεζε ησλ όξσλ θαη 

πεξηνξηζκώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ, 

θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

13 Η/Δ 
8(γ) 

150 Έγθξηζε  ηνπνζέηεζεο 

ξπζκηζηηθώλ  πηλαθίδσλ 

απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο  νρεκάησλ 

πνιηηώλ, κπξνζηά ζην 

Γεκνηηθό θηίξην, όπνπ 

ζηεγάδεηαη ην ΔΚΑΒ 

Καιινλήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-70 «ρώξνο ζηάζκεπζεο 

νξηζκέλεο θαηεγνξίαο νρεκάησλ» απέλαληη από ην Γεκνηηθό Κηηξίνπ, όπνπ 

ζηεγάδεηαη ην ΔΚΑΒ Καιινλήο θαη ε Τπεξεζία «Βνήζεηα ζην πίηη», πξνθεηκέλνπ 

γηα ηε ζηάζκεπζε ηνπ ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο ηνπ «Βνήζεηα ζην πίηη» θη, επίζεο, 

ξπζκηζηηθή πηλαθίδαο Ρ-70 «ρώξνο ζηάζκεπζεο νξηζκέλεο θαηεγνξίαο νρεκάησλ» 

παξαπιεύξσο ηνπ ίδηνπ Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζηάζκεπζε ηνπ 

νρήκαηνο ηνπ ΔΚΑΒ, έηζη ώζηε ηα νρήκαηα ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηώλ λα είλαη ζε 

άκεζε εηνηκόηεηα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο. 

 



 14 

14 Η/Δ 
8(δ) 

151 Έγθξηζε  ηνπνζέηεζεο 

πηλαθίδαο απαγόξεπζεο 

ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο ζηε 

πιαηεία ηύςεο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-40 «απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη 

ζηάζκεπζε», ζηε ηύςε, από ηελ νηθία ηνπ θ. Καιιηπνιίηε Βαζηιείνπ έσο ην παιηό 

ζπλεξγείν ηνπ θ. Κνπηδπή Δπζηξαηίνπ θαζώο επίζεο θαη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ 

15 Η/Δ 
8(ε) 

152 Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο 

θαζξεπηώλ ζηελ Κνηλόηεηα 

θνπηάξνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε θαζξεπηώλ ζηα θάησζη ζεκεία : 

 ηε ζπκβνιή ηεο επαξρηαθήο νδνύ Πέηξαο – θαινρσξίνπ κε ηνλ δξόκν 

πξνο παξαιία Αλάμνπ, έμσζελ ηνπ αξηνπνηείνπ Γεσξγέιιε Βαζηιείνπ. 

 ηε ζπκβνιή ηεο επαξρηαθήο νδνύ Πέηξαο – θαινρσξίνπ κε ηνλ δξόκν 

πξνο παξαιία Αλάμνπ, έμσζελ ηεο επηρείξεζεο Μηραιάθε Βαζηιείνπ. 

 

16 Η/Δ 
8(ζη) 

153 Σνπνζέηεζε πηλαθίδαο 

απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο ζηελ 

Κνηλόηεηα θαινρσξίνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο (Ρ 40) ζην θαινρώξη, ζηε πλνηθία «Δπάλσ Αγνξά», ζηε ζέζε 

«Σδακί», κπξνζηά ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Μηράιε Μνπηάθε. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππάξρεη θαη Αξραηνινγηθόο Υώξνο θαη ε ζηάζκεπζε 

ησλ νρεκάησλ παξεκπνδίδεη ζηελ απξόζθνπηε πξνζέγγηζε ησλ επηζθεπηώλ ζ΄ 

απηόλ. 

 

17 Η/Δ 
8(δ) 

154 Έγθξηζε ηνπνζέηεζε 

ξπζκηζηηθήο  πηλαθίδαο 

απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο 

ζηελ Κνηλόηεηα θνπηάξνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε 

θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο Π-25 (νδόο αδηέμνδε), 

ζηε ζέζε Αισλέιη ηεο Γ. Κ. θνπηάξνπ, ιόγσ ηνπ όηη ζηελ παξαπάλσ ζέζε 

ππάξρεη αδηέμνδνο δξόκνο θαη ζηαζκεύνπλ νρήκαηα, δπζρεξαίλνληαο ηελ 

θπθινθνξία. 

 
 

18 Η/Δ 155 Γηεπζέηεζε ρώξνπ [ΟΜΟΦΩΝΑ] 
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8(ε) ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

ΑΜΔΑ, ζηελ Καιινλή 

Α) Ωο πξνο ην 2
ν
 ζέκα (ηεο 8/2020 απόθαζεο ηεο Κνηλόηεηαο Καιινλήο), πξνο 

δηεπθόιπλζε ησλ πνιηηώλ :  

1. Ζ ζέζε ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ΑΜΔΑ από ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη 

έκπξνζζελ από ην Σαρπδξνκείν λα κεηαθεξζεί αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ θ. 

Γεσξγαληά θαη ηεο θαο Βνπγηνύθα. 

2. Να δεκηνπξγεζεί λέα ζέζε ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ΑΜΔΑ, ζην ρώξν 

έκπξνζζελ ηεο Σξάπεδαο Eurobank, θαη λα ηνπνζεηεζεί θηγθιίδσκα ζ΄εθείλν ην 

ζεκείν. (Ο δξόκνο είλαη αληζόπεδνο θαη ππάξρνπλ ζθαινπάηηα). 

Β) Ωο πξνο ην 3
ν
 ζέκα (ηεο 8/2020 απόθαζεο ηεο Κνηλόηεηαο Καιινλήο), πξνο 

δηεπθόιπλζε ησλ πνιηηώλ : 

1. ην πεδνδξόκην κπξνζηά από ην Γεκνηηθό Θέαηξν θαη ην Γηθαζηήξην (από   

ηελ νηθία ηεο θιεξνλόκνπ Φξόζσο έσο ηελ νηθία ηνπ θ. Καιία Υάξε), λα 

ηνπνζεηεζνύλ θηγθιηδώκαηα, νύησο ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε ζηάζκεπζε ησλ 

νρεκάησλ πνπ δπζρεξάλνπλ ηελ δηέιεπζε ησλ πεδώλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία ησλ παηδηώλ, θαη, γεληθώο, ησλ αηόκσλ πνπ εμέξρνληαη από ην 

Γεκνηηθό Θέαηξν θαη ην Γηθαζηήξην, θαζώο επίζεο θαη ηελ θαηά πιάηνο 

δηαγξάκκηζε ηεο νδνύ, ώζηε λα αλαθόπηεηαη ε ηαρύηεηα ησλ δηεξρνκέλσλ 

νρεκάησλ. 

 
19 Η/Δ 

9 
156 Παξάηαζε πξνζεζκίαο 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 

ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

ζηα πιαίζηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

«ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 

ΤΓΡΔΤΖ ΟΗΚΗΜΧΝ 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ- ΚΑΠΖ, 

ΚΛΔΗΟΤ, ΠΔΛΟΠΖ ΓΔ 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλεη  ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 

ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ κε ηίηιν: 

«Δζσηεξηθά δίθηπα ύδξεπζεο νηθηζκώλ Μαληακάδνπ, Κάπεο, 

Πειόπεο Γ.Γ Μαληακάδνπ» γηα άιιεο είθνζη (20) κέξεο   
 

20 Η/Δ 
11 

157 ύζηαζε Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο ζηνπο 

Γήκνπο  (άξζξν 6 

[ΚΑΣΑ  

Δγθξίλεη ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, ε νπνία είλαη νθηακειή (8κειήο) κε ηελ παξαθάησ ζύζηαζε:   
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Καιινλή, 1 Ηνπιίνπ 2020 

 

  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ    

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

λ.4604/2019)  

Α)Πξόεδξνο νξίδεηαη ε Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θα Καηαλάθε 

Ησάλλα- Μαξία 

 

Β)Μέιε  

 Ζ θα Εσγξάθνπ Υξπζνύια (Γεκνηηθή ύκβνπινο από ηηο ινηπέο 

παξαηάμεηο) 

 Ζ θα Γνπξνπδή Σνύια (ππάιιεινο ηεο Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ) 

 Ζ θα Αξκαηνινύ Αγγειηθή (εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ 

θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Γήκνπ) 

 Ο θνο Μαξηόιαο Ηγλάηεο (εθπξόζσπνο ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ/εκπνξηθνύ ζπιιόγνπ ή ζπλεηαηξηζηηθήο 

νξγάλσζεο) 

 Ζ θα Καςάιε Μηθαέια (εθπξόζσπνο ηνπηθνύ/θεκηληζηηθνύ 

ζπιιόγνπ) 

ν θνο Θενράξεο Πειέθνο θαη ε θα Καινγήξνπ Αλζνύζα Διεπζεξία ( 

εκπεηξνγλώκνλεο δεκόηεο κε ηζόηηκε εθπξνζώπηζε ησλ θύιισλ) 


