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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 1/8-1-2020 τακτική ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ηος Δήμος 

Δςηικήρ Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ν 

Δθηόο 

Ζ/Γ 

 «Οξηζκόο θαη πγθξόηεζε 

Σξηκεινύο Δπηηξνπήο 

Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ 

(εθπνίεζε- εθκίζζσζε θαη 

αγνξά/κίζζσζε αθηλήησλ)». 

[θαηά πιεηΟΦΖΦΗΑ] 

Α) πγθξνηεί Σξηκειή Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ εθπνίεζεο -

εθκίζζσζεο θαη αγνξάο – κίζζσζεο αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

(αξ. 1, 3 ηνπ ΠΓ 270/81), γηα ην έηνο 2020, απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη: 

 

       ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ                          ΗΓΗΟΣΖΣΑ                    

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 

Ηνξδάλεο Ηνξδάλνπ                                      Αληηδήκαξρνο                        

Πξόεδξνο 

Κνθθηλέιιε-Γηαλλή Αζαλνύια                    Αληηδήκαξρνο                         

Μέινο 

Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο                              Γεκνηηθόο ύκβνπινο                  

Μέινο 

Εαθείξεο Δπζηξάηηνο                                Αληηδήκαξρνο                         

Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο 

Πάππνο Κσζηαληίλνο                                Αληηδήκαξρνο                         

Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο 

Β). Ζ ζεηεία ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο ζα είλαη εηήζηα. 
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2 Δθηόο 

2ν 

       2 «ύζηαζε Σξηκεινύο 

Δπηηξνπήο Παξάδνζεο θαη 

Παξαιαβήο αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ - 

νξηζκόο κειώλ ηνπ Γ.. 

ζηελ Δπηηξνπή » 

[ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ζύζηαζε Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο 

δεκνηηθώλ αθηλήησλ θαηά ηελ έλαξμε ή ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο απηώλ, ζηνλ Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ, απνηεινύκελε από: 

1) Έλαλ (1) Γεκνηηθό ύκβνπιν, σο Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ,  

2) Σνλ Πξόεδξν πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο, ζηα όξηα ηεο νπνίαο θείηαη ην 

πξνο παξάδνζε ή παξαιαβή δεκνηηθό αθίλεην, αλαπιεξνύκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ ΓΚΚ θαη  

3) Έλαλ (1) Μεραληθό ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Ζ Δπηηξνπή θαηά ηελ παξάδνζε/παξαιαβή αθηλήηνπ ζα ζπληάζζεη ζρεηηθό 

πξσηόθνιιν, κε ην νπνίν ζα δηαπηζηώλεηαη ε γεληθή θαη εηδηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αθηλήηνπ. Σν πξσηόθνιιν ζα ππνγξάθεηαη θαη από ηνλ κηζζσηή.  

Β) Οξίδεη ηελ Αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνύ, Νεόηεηαο & Δζεινληηζκνύ, θα 

Ησαθείκ-ηπιηαλνύ Εαραξώ, σο Πξόεδξν ηεο  ελ ιόγσ Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή 

απηήο ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν, θ. Καξαζαλάζε Γεώξγην. 

Γ) Ζ ζπγθξόηεζε ηεο σο άλσ Σξηκεινύο Δπηηξνπήο ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ.  

Γ) Ζ παξνύζα απόθαζε ηζρύεη κέρξη αλαθιήζεώο ηεο ή ηξνπνπνίεζήο ηεο από 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 
 



 3 

 

3 1ν 

 

       3 «Καηάξηηζε Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 

2020». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Καηαξηίδεη ην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020, 

ζύκθσλα κε ην ζπλππνβαιιόκελν ρέδην πνπ ζπλέηαμε ην Απηνηειέο Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνύ, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, 

θαη θαηόπηλ ηεο ζπδήηεζεο πνπ δηεμήρζε , σο εμήο : 

4 Ζ/Γ 
2ο 

 

4. «α) Έγθξηζε δηελέξγεηαο 

πξνκήζεηαο πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ γηα 

ην έηνο 2020, β) έγθξηζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 29/2019 Σερληθήο 

Μειέηεο». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκό 29/2019 Σερληθή Μειέηε ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο (Σκήκα Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο), κε 

ηίηιν : «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

θαη ησλ ΝΠΓΓ απηνύ». 

 Β) Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Γηεζλνύο Αλνηρηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ, κέζσ ΔΖΓΖ, κε ζπλνιηθό 

Πξνϋπνινγηζκό δαπάλεο € 993.740,50 κε ΦΠΑ 17% θαη ζύκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ Σερληθή Μειέηε. 

 Γ) Δγθξίλεη ηελ δέζκεπζε ηνπ πξνϋπνινγηδόκελνπ πνζνύ ησλ € 817.070,50 κε 

ΦΠΑ 17%, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 2020 θαη 

2021, σο εμήο : (1) €507.070,50, γηα ην έηνο 2020 θαη (2) €310.000,00, γηα ην 
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έηνο 2021. 

 

5 Η/Δ 
3ο

 
5 «Λήςε απόθαζε γηα ηελ 

αλαγλώξηζε ηνπ δαζπιιίνπ 

ζηε ζέζε «Παπαδηάο 

Βνπλό» Άληηζζαο Λέζβνπ, 

σο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Αλαγλσξίδεη ην δαζύιιην ζηε ζέζε «Παπαδηάο Βνπλό» ηεο Κνηλόηεηαο 

Άληηζζαο σο δεκνηηθή πεξηνπζία. 

 
 

6 Η/Δ 
     4(α)  

  6 «Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο έκπξνζζελ ηνπ 

θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην 

Γεληθό Λύθεην Πνιηρλίηνπ». 

[ ΟΜΟΦΧΝΑ ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε Πηλαθίδσλ αλαγγειίαο θηλδύλνπ Κ-16 (θίλδπλνο 

ιόγσ ζπρλήο θίλεζεο παηδηώλ) εθαηέξσζελ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

θαζξέπηε ζην ύςνο ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηα νρήκαηα κε θαηεύζπλζε από θάια 

Πνιηρλίηνπ πξνο Πνιηρλίην. 

Β) Ζ αγνξά πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζή ησλ λα βαξύλνπλ 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 
Σε ό,ηι αθοπά ζηον σώπο άθιξηρ και ανασώπηζηρ ηων μαθηηών και ηον 

σώπο ζηάθμεςζηρ ηων Υπεπαζηικών λεωθοπείων ηων ΚΤΕΛ, αςηά δν εμπίπηοςν 

ζηιρ απμοδιόηηηερ ηηρ Υπηπεζίαρ, κι ωρ εκ ηούηος δεν μποπεί ηο Δ.Σ. να λάβει 

απόθαζη επ’ αςηών. 

7 Ζ/Γ 
4(β) 

 

7 «Δπαλεμέηαζε αηηήκαηνο 

Γηαιεθηάθε Μαξίλαο-ρώξνο 

ζηάζκεπζεο ζηελ 

Κνηλόηεηα Πνιηρλίηνπ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζε αγξνηηθά 

κεραλήκαηα (Ρ18), ζηνλ αδηέμνδν δξόκν πνπ βξίζθνληαη νη θαηνηθίεο ηεο θαο 

Γηαιεθηάθε Μαξίλαο θαη ησλ θ.θ. Παληαδή Γεσξγίνπ θαη Πάιιε Δπζηξαηίνπ, 

ζηνλ Πνιηρλίην. 

Β) Ζ αγνξά πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη ε ηνπνζέηεζή ησλ λα βαξύλνπλ ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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8 Η/Δ 
4(γ)

 
8 «Έγθξηζε Μνλνδξόκεζεο 

δξόκνπ, ιόγσ εξγαζηώλ γηα 

ηελ αλέγεξζε ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ  ζηελ 

Πέηξα». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηε κνλνδξόκεζε ηνπ δξόκνπ από ηελ νηθεία ηεο θαο Υαξεκή 

Δπζηξαηίαο έσο ην θαηάζηεκα ηνπ θνπ Λαγνύηαηδε ζηελ Πέηξα, ιόγσ 

εξγαζηώλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ Πέηξα, πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ αζθαιή πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν, θαηόπηλ θαη ηεο ζύκθσλεο 

γλώκεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ ηαζκνύ Μήζπκλαο. 

Β) Ζ αγνξά πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη ε ηνπνζέηεζή ησλ λα βαξύλνπλ ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 
 

9 Η/Δ 
     4(δ)  

       9 «Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο 

ξπζκηζηηθήο θαη 

πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο 

ζηελ Άληηζζα». 

 

 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο (Ρ 40) θαη ηεο 

αληίζηνηρεο πιεξνθνξηαθήο (Π 25), ζηελ νδό έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηεο θαο 

αιαηέιιε Ησάλλαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζηελ Άληηζζα, γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

θπθινθνξηαθώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ειιηπή ζήκαλζε, 

θαηόπηλ θαη ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ ηαζκνύ Δξεζνύ-

Αληίζζεο. 

Β) Ζ αγνξά πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη ε ηνπνζέηεζή ησλ λα βαξύλνπλ ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

10 Ζ/Γ 
4(ε) 

 

10 «Έγθξηζε ηνπνζέηεζε 

ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο ζηελ 

επαξρηαθή νδό Πνιηρλίηνπ-

Νπθίδαο». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ2 –STOP (Τπνρξεσηηθή 

Γηαθνπή πνξείαο), ζηελ επαξρηαθή νδό Πνιηρλίηνπ-Νπθίδαο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαζηαύξσζε «Νπθίδαο Παξαθνηιηώηηθα Πνιηρλίηνπ», ζην 

ύςνο ηεο νηθίαο ηνπ θ. Παπαδεκεηξίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηόπηλ θαη 

ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ ηαζκνύ Πνιηρλίηνπ . 
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       Καιινλή, 15 Ηαλνπαξίνπ 2020 

 

 

                                        Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ    

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

 

Β) Ζ αγνξά πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη ε ηνπνζέηεζή ησλ λα βαξύλνπλ ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

11 Η/Δ 
5ο

 
11 «Απνδνρή θαη έγθξηζε 

θαηαλνκήο ησλ δηαηεζεηζώλ 

πηζηώζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ θαη ησλ δαπαλώλ 

ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2019». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Απνδέρεηαη ηηο δηαηεζείζεο πηζηώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, γηα ηελ 

θάιπςε ,ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ θαη ησλ δαπαλώλ ζέξκαλζεο ησλ 

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

εμήο :  

-Γηαηεζείζεο πηζηώζεηο από Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ έηνπο 2019, ζύλνιν : 

229.788,00 €. 

-πλνιηθό ηακεηαθό δηαζέζηκν( κεηά ηηο θξαηήζεηο ηνπ ΣΠ&Γ ), πξνο 

θαηαλνκή : 229.443,32 €.  

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε : 60% επί ηνπ ζπλνιηθνύ ηακεηαθνύ 

δηαζέζηκνπ, ήηνη 137.666,00 €. 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε : 40% επί ηνπ ζπλνιηθνύ ηακεηαθνύ 

δηαζέζηκνπ, ήηνη 91.777,32 €. 


