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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 1/23-01-2021 τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘ

Μ. 

ΑΠΟΦ

. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1ο 
ΔΚΣΟ 

Η/Γ 

01 Έγθξηζε 

Σξνπνπνηεκέλνπ 

ρεδίνπ 

Πξνγξακκαηηθήο 

ύκβαζεο γηα ηελ 

Τινπνίεζε ηεο 

Πξάμεο «Δλίζρπζε 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ 

Λέζβνπ γηα 

δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία 

ππνδνκήο παξνρήο 

πςεινύ επηπέδνπ 

ππεξεζηώλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηνπο 

βαζηθνύο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 

3852/2010) κεηαμύ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ θαη ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ γηα 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ππνδνκήο παξνρήο πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο βαζηθνύο θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ηνκείο». 

 

B) Οξίδεη εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηνλ ππάιιειν θ. Μάληδαξε Γεκήηξην, 

κε αλαπιεξώηξηα ηελ ππάιιειν θα. Μάθξή Ιγλαηία, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 απηήο. 
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θνηλσληθνύο θαη 

νηθνλνκηθνύο ηνκείο 

2 2
ο 

ΔΚΣΟ 

Η/Γ 

02 2
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Εγκρίνει την 2η Τροποποίηση τοσ Τετνικού Προγράμματος τοσ Δήμοσ Δστικής Λέσβοσ:  

1. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΣΑΓΙΟΤ ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΛΔΒΟΤ» ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού έπγος 1.350.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 ποζού 1.000,00€ 

(Κ.Α. 61.7326.0001), ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 1.000,00€ ζηο ποζό ηων 

1.350.000,00€ (αύξηση δαπάνης 2021 κατά 1.349.000,00€) ηος έπγος, 

2. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΠΔΓΟΤ ΜΟΛΤΒΟΤ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού 

έπγος 600.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 ποζού 1.000,00€ (Κ.Α. 61.7326.0003), 

ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 1.000,00€ ζηο ποζό ηων 600.000,00€ 

(αύξηση δαπάνης 2021 κατά 599.000,00€) ηος έπγος, 

3. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟY ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΓΡΑ ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού έπγος 400.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο 

έηορ 2021 ποζού 500,00€ (Κ.Α. 61.7326.0004), ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό 

ηων 500,00€ ζηο ποζό ηων 400.000,00€ (αύξηση δαπάνης 2021 κατά 399.500,00€) ηος έπγος, 

4. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΝΔΟΣΗΣΑ Γ.Κ. ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού έπγος 360.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 

ποζού 5.000,00€ (Κ.Α. 61.7326.0006), ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 

5.000,00€ ζηο ποζό ηων 360.000,00€ (αύξηση δαπάνης 2021 κατά 355.000,00€) ηος έπγος, 

5. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού έπγος 244.609,74 € και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο 

έηορ 2021 ποζού 5.000,00€ (Κ.Α. 61.7326.0007), ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό 

ηων 5.000,00€ € ζηο ποζό ηων 244.609,74 € (αύξηση δαπάνης 2021 κατά 239.609,74€) ηος έπγος, 

6. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΓΑΣΡΟΤ ΣΟ ΓΗΠΔΓΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΛΔΒΟΤ» ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού έπγος 40.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 ποζού 1.000,00€ (Κ.Α. 

61.7326.0008), ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 1.000,00€ € ζηο ποζό ηων 

40.000,00€ (αύξηση δαπάνης 2021 κατά 39.000,00€) ηος έπγος, 



 3 

7. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΟΓΟΤ ΑΓΡΑ - ΥΙΓΗΡΑ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού 

έπγος 800.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 ποζού 10.000,00€ (Κ.Α. 64.7323.005), 

ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 10.000,00€ € ζηο ποζό ηων 800.000,00€ 

(αύξηση δαπάνης 2021 κατά 790.000,00€) ηος έπγος, 

8. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΤ ΚΟΤΣΑΡΟΤ ΣΙΥΡΑΝΣΑ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού έπγος 

710.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 ποζού 5.000,00€ (Κ.Α. 64.7323.0007), ηην 

αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 5.000,00€ € ζηο ποζό ηων 710.000,00€ (αύξηση 

δαπάνης 2021 κατά 705.000,00€) ηος έπγος, 

9. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΛΑΚΟΣΡΩΣΟΤ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΙΛΙΚΩΝ» ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού έπγος 327.600,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 ποζού 5.000,00€ (Κ.Α. 

64.7323.0008), ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 5.000,00€ € ζηο ποζό ηων 

327.600,00€ (αύξηση δαπάνης 2021 κατά 322.600,00€) ηος έπγος, 

10. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΔΦΤΡΑ ΚΡΔΜΑΣΗ ΔΩ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΟΓΟ 

ΚΑΛΛΟΝΗ - ΠΔΣΡΑ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού έπγος 603.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για 

ηο έηορ 2021 ποζού 5.000,00€ (Κ.Α. 64.7323.0009), ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο 

ποζό ηων 5.000,00€ € ζηο ποζό ηων 603.000,00€ (αύξηση δαπάνης 2021 κατά 598.000,00€) ηος έπγος, 

11. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΓΙΑΚΛΑΓΩΗ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΟΓΟΤ 

ΚΔΡΑΜΔΙΩΝ - ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΔΩ ΟΙΚΙΜΟ ΛΙΒΟΡΙΟΤ ΚΑΙ  ΚΑΜΝΙΟΤΓΙ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού 

έπγος 400.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 ποζού 10.000,00€ (Κ.Α. 64.7326.004), 

ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 10.000,00€ € ζηο ποζό ηων 400.000,00€ 

(αύξηση δαπάνης 2021 κατά 390.000,00€) ηος έπγος, 

12. Για ηο έπγο με ηίηλο: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΓΔ ΚΑΛΛΟΝΗ- ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ- ΔΡΔΟΤ-

ΑΝΣΙΗ- ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ -ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ -ΠΔΣΡΑ -ΜΗΘΤΜΝΑ» ζςνολικού πποϋπολογιζμού 

έπγος 800.000,00€ και εγγεγπαμμένηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 ποζού 100.000,00€ (Κ.Α. 

69.7331.0001), ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ Π/Υ για ηο έηορ 2021 από ηο ποζό ηων 100.000,00€ € ζηο ποζό ηων 

800.000,00€ (αύξηση δαπάνης 2021 κατά 700.000,00€) ηος έπγος, 

 

3 1
ο
  03 Γσξεά απνδνρή [ΟΜΟΦΧΝΑ] 
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Η/Γ κειέηεο από ηδηώηε θ. 

Θενιόγν Μαιαθό κε 

ηίηιν «Καηαζθεπή 

ηερληθνύ έξγνπ 

γεθπξώζεσο 

πδαηνξέκαηνο ζηελ 

ζέζε ΞΔΡΑ ΞΤΛΑ, 

ηεο αγξνηηθήο 

πεξηνρήο Άγξαο 

1)Απνδέρεηαη  ηε  δσξεά  ηνπ θ. Θενιόγνπ Μαιαθνύ,  γηα ηελ  εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν ¨Καηαζθεπή 

Σερληθνύ έξγνπ Γεθπξώζεσο πδαηνξέκαηνο ζηε ζέζε Ξεξά Ξύια ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο Άγξαο Λέζβνπ¨ κεηά ησλ 

ζπλνδεπηηθώλ κειεηώλ απηήο:  

 

α)Ζ δσξεά ηνπ θ.Θενιόγνπ Μαιαθνύ γηα ηελ εθπόλεζε  ηεο κειέηεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ κειεηώλ απηήο κε ηίηιν 

¨Καηαζθεπή Σερληθνύ έξγνπ Γεθπξώζεσο πδαηνξέκαηνο ζηε ζέζε Ξεξά Ξύια ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο Άγξαο 

Λέζβνπ¨ ζα γίλεη απνδεθηή ρσξίο νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα. 

 

β) Ζ εθπόλεζε ηεο κειέηεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ κειεηώλ απηήο ζα γίλεη από κειεηεηέο πνπ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνύκελα πξνζόληα (θαηεγνξία θαη ηάμε πηπρίνπ) γηα ηελ εθπόλεζε αληίζηνηρσλ κειεηώλ ηνπ δεκνζίνπ. Σα πιήξε 

ζηνηρεία ησλ κειεηεηώλ  ζα γλσζηνπνηεζνύλ ζηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κέζα ζε 

πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ έθδνζε ηεο  απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

     Ζ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ζα ειέγμεη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ κειεηεηώλ , εθδίδνληαο ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε 

πξάμε απνδνρήο ή απόξξηςεο ησλ κειεηεηώλ. Ζ κειέηε θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ κειεηώλ απηήο δελ κπνξεί λα εγθξηζεί, 

εάλ έρνπλ εθπνλεζεί από κειεηεηέο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

 

γ) Ζ κειέηε  κε ηηο ζπλνδεπηηθέο κειέηεο απηήο ζα εθπνλεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

δ) Ζ κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε έλα θαη ηειηθό ζηάδην (κειέηε εθαξκνγήο) κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα  από ηελ 

έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γ.. Ωο εθπόλεζε ηεο κειέηεο ελλνείηαη ε ζύληαμε ηεο ηερληθήο κειέηεο . 

 

ε) Η επίβιεςε ηεο κειέηεο ζα δηελεξγεζεί από ηε Γ/λζε Σερληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ε 

νπνία άκεζα ζα νξίζεη κεραληθό αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή εηδηθνηήησλ γηα ηελ επνπηεία θαη επίβιεςε ηεο 

κειέηεο. 

 

δ) Γηα ηελ επίβιεςε ,έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/1 
 

2) Ζ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ζηελ νπνία απνζηέιιεηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη λα πξνβεί ζηηο πεξεηαίξσ 

ελέξγεηεο. 
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4 2
Ο
  

Η/Γ 

04 Δμαίξεζε από ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

πελζήκεξεο 

εξγαζίαο ηνπ 

ηκήκαηνο 

Ηιεθηξνκεραλνινγη

θώλ Έξγσλ, ηεο 

Σερληθήο 

Τπεξεζίαο,  ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη : 

(α) Σελ εμαίξεζε από ηελ εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ, ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο , ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ από 1-1-

2021 έσο 31-12-2021. 

(β) Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο ινηπέο εμαηξέζηκεο εκέξεο είλαη: 

1. Έλαο (1) Ζιεθηξνιόγνο ΓΔ / Μόληκνο Τπάιιεινο. 

(γ) Ο αλσηέξσ ππάιιεινο, ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ινηπέο 

εμαηξέζηκεο εκέξεο, κε αλώηεξν όξην απαζρόιεζεο, ηηο 16 ώξεο κεληαίσο. 

(δ) Ζ θάιπςε ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζα θαιπθζεί 

από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, έηνπο 2021, θαη ζπγθεθξηκέλα σο παξαθάησ: 

 

Κ.Α.Δ. ΣΙΣΛΟ ΠΟΟ 

30.6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 
1.500,00 

€ 
 

5 3
Ο
  

Η/Γ 

05 Έγθξηζε 

απνινγηζκνύ ηεο  

ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη ηνλ απνινγηζκό ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ην 

ζύλνιν ησλ εζόδσλ αλήιζε ζην πνζό ησλ 369.382,07, ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ ζην 

πνζό ησλ 329.883,44 θαη ην ππόινηπν ζην πνζό ησλ 39.498,63. 
 

6 4
Ο
  

Η/Γ 

06 Οξηνζέηεζε 

ηκήκαηνο 

πδαηνξέκαηνο 

παξαπιεύξσο 

ηδηνθηεζίαο 

Αγξνηηθνύ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α)Γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ νξηνζέηεζε ηκήκαηνο πδαηνξέκαηνο παξαπιεύξσο ηδηνθηεζίαο 

Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Πέηξαο ζηελ πεξηνρή «Άγηνο Γεκήηξηνο» Πέηξαο Λέζβνπ. 

 
Β) Η παξνύζα απόθαζε απνζηέιιεηαη ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο ζην ηκήκα 

Πνιενδνκίαο γηα ηηο πεξεηαίξσ ελέξγεηεο. 
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πλεηαηξηζκνύ 

Πέηξαο, ζηελ 

πεξηνρή «Άγηνο 

Γεκήηξηνο» 

Πέηξαο Λέζβνπ 

 

7 5
Ο
  

Η/Γ 

07 1
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Σξνπνπνηεί ην Σερληθό Πξόγξακκα Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 2021 (1
ε
 

Σξνπνπνίεζε) κε ηελ εγγξαθή ζε απηό ηα έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα:  

 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΙΣΧΗ 2021 

1 Δθπόλεζε ζρεδίνπ θόξηηζεο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

39.680,00 € 39.680,00 € 

2 πκπιεξσκαηηθέο Δξγαζίεο 

Απνθαηάζηαζεο δεκνηηθνύ 

Γηθηύνπ από ηα έθηαθηα 

θαηλόκελα ζηηο 5 θαη 6/1/2020 ζε 

θνηλόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Πνιηρληίνπ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

275.000,00 € 275.000,00  € 

 

8 6
Ο
  

Η/Γ 

08 πκπιεξσκαηηθ

ή 1
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

Α) Δγθξίλεη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 1
εο

 Σξνπνπνίεζεο ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ σο εμήο:  

 

1. Γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίνπ νδνύ Βόηζε (Μεηξνπόιεσο) Καιινλήο» 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έξγνπ 285.320,00€ θαη εγγεγξακκέλεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 

πνζνύ 70.200,00€ (Κ.Α. 30.7324.0001), ηελ αύμεζε ηεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 από ην πνζό 

ησλ 70.200,00€ ζην πνζό ησλ 285.320,00€ (αύξηση δαπάνηρ 2021 κατά 215.120,00€) ηνπ έξγνπ 

2. Γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Αζθαιηόζηξσζε νδνύ από γέθπξα Κξεκαζηήο έσο Δπαξρηαθή Οδό 

Καιινλήο - Πέηξαο» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έξγνπ 603.000,00€ θαη εγγεγξακκέλεο δαπάλεο 
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Π/Τ γηα ην έηνο 2021 πνζνύ 5.000,00€ (Κ.Α. 64.7323.0009), ηελ αύμεζε ηεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην 

έηνο 2021 από ην πνζό ησλ 5.000,00€ ζην πνζό ησλ 275.000,00€ (αύξηση δαπάνηρ 2021 κατά 

270.000,00€) ηνπ έξγνπ 

3. Γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζεο δεκνηηθνύ Γηθηύνπ από ηα έθηαθηα θαηλόκελα ζηηο 5 θαη 

6/1/2020 ζε θνηλόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιηρλίηνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έξγνπ 232.830,00€ θαη εγγεγξακκέλεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 

πνζνύ 232.830,00€ (Κ.Α. 64.7323.0003), ηελ αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έξγνπ θαη ηεο 

δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 από ην πνζό ησλ 232.830,00€ ζην πνζό ησλ 239.520,39€ (αύξηση 

πποϋπολογισμού και δαπάνηρ 2021 κατά 6.690,39€), 

4. Γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Αλαθαηαζθεπή Γεπέδνπ Παξαθνίισλ» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έξγνπ 

350.000,00€ θαη εγγεγξακκέλεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 πνζνύ 1.000,00€ (Κ.Α. 61.7326.0005), 

ηελ αύμεζε ηεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 από ην πνζό ησλ 1.000,00€ ζην πνζό ησλ 350.000,00€ 

(αύξηση δαπάνηρ 2021 κατά 349.000,00€) ηνπ έξγνπ, 

5. Γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε παηδηθώλ Υαξώλ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ» ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ έξγνπ 269.177,81€ θαη εγγεγξακκέλεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 πνζνύ 

183.196,80€ (Κ.Α. 30.7322.0015), ηελ αύμεζε ηεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 από ην πνζό ησλ 

183.196,80€ € ζην πνζό ησλ 269.177,81€ (αύξηση δαπάνηρ 2021 κατά 85.981,01€) ηνπ έξγνπ. 

6. Γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Δπηζθεπή δεκνηηθνύ θηηξίνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βαηνύζαο (Αγξνηηθό 

Ηαηξείν)» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έξγνπ 50.000,00€ θαη εγγεγξακκέλεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 

2021 πνζνύ 35.000,00€ (Κ.Α. 30.7331.0009), ηελ αύμεζε ηεο δαπάλεο Π/Τ γηα ην έηνο 2021 από ην 

πνζό ησλ 35.000,00€ € ζην πνζό ησλ 50.000,00€ (αύξηση δαπάνηρ 2021 κατά 15.000,00€) ηνπ έξγνπ 

 

9 7
ο
  

Η/Γ 

09 πγθξόηεζε 

επηηξνπώλ 

παξαθνινύζεζεο 

θαη παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1)Δγθξίλεη ηε ζπγθξόηεζε ηξηώλ (3) επηηξνπώλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ, θαη’ αληηζηνηρία ηεο 

θύζεο ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζπζηήζεθαλ σο θάησζη: 

Α)Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

γεληθήο θύζεσο. 
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ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α/

Α 

Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 ΓΔΠΟΗΝ

Α 

ΜΠΔΡΝΣΔ

ΝΖ 
Πξόεδξ

νο 

2 ΠΑΝΑΓΗΩ

ΣΑ 

ΚΟΤΓΟΤΝ

Α  
Μέινο 

3 ΑΝΑΣΑ

ΗΑ  

ΣΑΡΑΕΩΝ

Α  
Μέινο 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α

/

Α 

Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 ΝΗΚΟΛ

ΑΟ 

ΜΤΣΔΓΝΗΩ

ΣΖ 
Αλαπιεξ

σηήο 

Πξόεδξνο 

2 ΗΩΑΝΝ

Ζ 

ΥΑΛΔΛΛΖ Μέινο 

3 ΔΛΔΝΖ ΦΗΛΗΠΠΟΤ Μέινο 

 

Β)Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

ηερληθήο θύζεσο 

  ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α/

Α 

Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεη

α 

1 ΓΖΜΖΣΡΗΟ

 

ΜΑΝΣΕΑΡ

Ζ 
Πξόεδξ

νο 
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2 ΠΑΝΑΓΗΩΣ

Ζ 

ΚΑΝΔΛΟ Μέινο 

3 ΔΤΣΡΑΣΗ

Ο 

ΚΑΝΓΤΛΖ

 
Μέινο 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α

/

Α 

Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 ΜΗΥΑΖ

Λ 

ΚΑΛΓΖ Αλαπιεξσ

ηήο 

Πξόεδξνο 

2 ΚΑΣΔΡΗ

ΝΑ 

ΣΔΡΓΑΝΖ Μέινο 

3 ΑΗΜΗΛΗ

Α 

ΑΝΑΣΑΗ

ΟΤ 
Μέινο 

Γ)Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη  παξαιαβήο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ 

αθνξνύλ ζε  θαύζηκα, ιηπαληηθά θαη αληαιιαθηηθά. 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α

/

Α 

Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεη

α 

1 ΓΡΖΓΟΡΗ

Ο 

KYΡIAKH Πξόεδ

ξνο 

2 ΓΖΜΖΣΡ

ΗΟ 

ΚΟΝΟΤΛΑ Μέινο 

3 ΓΖΜΖΣΡ

ΗΟ 

ΚΗΟΤΣΟΤΡΟΓ

ΛΟΤ 
Μέινο 
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ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α

/

Α 

Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 ΔΛΔΤΘΔ

ΡΗΟ 

ΛΔΜΟΝΟ Αλαπιεξ

σηήο 

Πξόεδξνο 

2 ΗΩΑΝΝΖ ΑΡΜΔΝΑΚ

Ζ 
Μέινο 

3 ΓΖΜΖΣΡΗ

Ο 

ΑΤΓΟΤΣΗ

ΓΖ 
Μέινο 

 

2)Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξώλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά νξηζκνύ ηνπο. 

  

3)Η ζεηεία ησλ νξγάλσλ είλαη εηήζηα. 

 

4)Γίλαηε λα ζπγθξνηνύληαη επηηξνπέο, θαηά πεξίπησζε, Δπηηξνπέο, γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκβάζεηο. 

 

 5)"Οη επηηξνπέο εηζεγνύληαη γηα όια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο, πξνβαίλνληαο ζε καθξνζθνπηθνύο ιεηηνπξγηθνύο ή θαη επηρεηξεζηαθνύο ειέγρνπο 

ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε ή 

θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζνπλ ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια, παξαθνινπζνύλ θαη ειέγρνπλ ηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ 

ηνπ αλαδόρνπ θαη εηζεγoύληαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ, ζε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ησλ σο άλσ όξσλ. Δπηπξνζζέησο, εηζεγνύληαη θαη γηα δεηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 

Ν.4412/2016" .  

 

 

10 8
Ο
  10 Απνδνρή απόθαζεο [ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγκπίνει ηην αποδοσή  ηηρ απόθαζηρ ένηαξηρ, ηηρ παπακάηω ππάξηρ, με ηοςρ ανηίζηοισοςρ 
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Η/Γ έληαμεο ηεο πξάμεο 

κε ηίηιν «ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ» κε 

Κσδηθό ΟΠ 

5074529, ζην Δ.Π. 

«Βόξεην Αηγαίν 

2014-2020 

όποςρ σπημαηοδόηηζηρ, όπωρ αςηοί πεπιγπάθονηαι ζηα ζσεηικά Παπαπηήμαηα ηηρ, «ΚΔΝΣΡΟ  
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ»  με Κωδικό ΟΠ 5074529, ζηο Δ.Π. «Βόπειο 
Αιγαίο 2014-2020» με πποϋπολογιζμό ηηρ ππάξηρ 209.880,00 εςπώ με ηο ΦΠΑ.  
 

11 9
Ο
  

Η/Γ 

11 Απνδνρή έληαμεο 

ζην Πξάζηλν Σακείν 

ηεο πξάμεο κε ηίηιν 

«Δθπόλεζε ρεδίνπ 

Φόξηηζεο 

Ηιεθηξηθώλ 

Ορεκάησλ 

(.Φ.Η.Ο.) ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ» ζην 

πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 4 

«ρέδηα θόξηηζεο 

ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ 

(.Φ.Η.Ο) 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ απνδνρή  ηεο απόθαζεο έληαμεο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο όξνπο ρξεκαηνδόηεζεο, 

όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ ζρεηηθή Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ.  ηεο  παξαθάησ πξάμεο, κε ηίηιν : «Δθπόλεζε ρεδίνπ Φόξηηζεο 

Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 4 «ρέδηα θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) 
 

12 10
Ο
  

Η/Γ 

12 Απνδνρή 

ρξεκαηνδόηεζεο 

Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

  Απνδέρεηαη ηελ αλσηέξσ ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο 1.910,70 ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

 

13 11
Ο
  13 Έγθξηζε [ΟΜΟΦΧΝΑ] 



 12 

Η/Γ Πξνγξακκαηηθήο 

ύκβαζεο κεηαμύ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο κε ηίηιν 

«ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ 

ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ ΣΗ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ

 ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Τ ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ 

ΣΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ

Η ΝΔΑ 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΡΔΤΝΑ ΣΟ 

ΛΙΒΟΡΙ ΚΑΙ ΣΗ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟ 

2021-2022 

Α) Δγθξίλεη ην ρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ηίηιν «ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΝΔΑ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟ 

ΛΙΒΟΡΙ ΚΑΙ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟ 2021-2022». 

  O πξνϋπνινγηζκόο ηεο σο άλσ ζύκβαζεο γηα ην έηνο 2021 είλαη 35.000€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24%) θαη 50.000€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). 

 γηα ην έηνο 2022 . 

 

Β)Σν ρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

14 12
Ο
 

Η/Γ 

14 Απεπζείαο 

εθκίζζσζε 

δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ 

(παιαηό 

ειαηνηξηβείν) 

ζηε ζέζε 

«Βξπζάξα» ηεο 

θνηλόηεηαο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ 

(παιαηό ειαηνηξηβείν) ζηε ζέζε «Βξπζάξα» ηεο θνηλόηεηαο Αλεκώηηαο γηα δεθαεπηά (17) 

έηε, αξρήο γελνκέλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο, ζηελ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΧΦΔΛΔΙΑ 

ΑΝΔΜΧΣΙΑ – ΛΔΒΟΤ  κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΗΦΑΙΣΔΙΟ ΑΝΔΜΧΣΙΑ 

ΚΟΙΝ..ΔΠ.». 

 

Β) Σν κίζζσκα λα είλαη κελ κεδεληθό γηα ηα πξώηα δέθα (10) ρξόληα δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο, σο εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα απόζβεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο 
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       Καιινλή, 26 Ιαλνπαξίνπ 2021 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ                                                                                                                                                                    

Αλεκώηηαο ζηελ 

Κνηλσληθή 

πλεηαηξηζηηθή 

Δπηρείξεζε 

«ΗΦΑΙΣΔΙΟ 

ΑΝΔΜΧΣΙΑ 

ΚΟΙΝ..ΔΠ 

Κνηλ. . Δπ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΟΤ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟΤ ζηελ 

ΑΝΔΜΩΣΗΑ ΛΔΒΟΤ», γηα ηα δε ππνιεηπόκελα  επηά (7) ρξόληα έσο ηε ιήμε ηεο 

ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο λα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εμαθνζίσλ (600) επξώ 

εηεζίσο, κε βάζε ηελ έθζεζε εθηίκεζεο ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 186  ηνπ Ν. 

3463/2006 

 

Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ 

 


