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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 20/13-07-2020 τακτική  δια ζώσης ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 Πξν 

1ν 

Η/Γ 

     158 «Έγθξηζε ζηέγαζεο ηνπ 

Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ 

Μπηηιήλεο » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ εηζήγεζε-πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θνπ Βαξειηδή Απόζηνινπ θαη δειώλεη ηελ 

δηάζεζε γηα ηελ δπλαηόηεηα ζηέγαζεο ηνπ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ Μπηηιήλεο 

όηαλ θαη όπνηε απηό δεηεζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία. 
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2 Πξν 

Η/Γ 

2ν 

       159 «Οξηζκόο ηέηαξηνπ 

εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζην Γ.. 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο 

Λέζβνπ(Γ.Δ.Τ.Α.Λ)» 

[ ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Οξίδεη ωο ηέηαξην εθπξόζωπν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην Γ.. ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Λέζβνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.) ηνλ θν Ρνύζζε 

Μραήι. 

 
 
 

3 Η/Γ  

1ν 

 

       160 « Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ 

Οξγαληζκνύ Δζωηεξηθώλ 

Τπεξεζηώλ (ΟΔΤ) ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη ηνλ Οξγαληζκό Δζωηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, ωο απηόο έρεη ζην ηειηθό ρέδην ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ ΟΔΤ 
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4 Πξν 

Η/Γ 
3ο 

 

161 Εγκριςθ Διαδθμοτικισ 
υνεργαςίασ μεταξφ 
Διμου Δυτικισ Λζςβου 
και Διμου Μυτιλινθσ για 
τθν Τπθρεςία « φφλαξθ 
ςτοιχείων προσ 
επαναχρθςιμοποίθςθ 
επικίνδυνα ετοιμόρροπων 
κτιρίων πλθγζντων από 
τον ςειςμό τθσ 12θσ 
Ιουνίου 2017. Τπθρεςία 
φφλαξθσ χϊρου ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

1. Εγκρίνει τθν Διαδθμοτικι υνεργαςία μεταξφ Διμου Δυτικισ Λζςβου και 

Διμου Μυτιλινθσ για τθν Τπθρεςία «φφλαξθ ςτοιχείων προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πλθγζντων από 

τον ςειςμό τθσ 12θσ Ιουνίου 2017. Τπθρεςία φφλαξθσ χϊρου». 

2. Εγκρίνει το ςχζδιο ςφμβαςθσ διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ του 

Διμου Δυτικισ Λζςβου και του Διμου Μυτιλινθσ 

3. Διακζτει προςωπικό από τουσ υπαλλιλουσ του Διμου για τθν φφλαξθ και 

τθν τμθματικι παραλαβι των υλικϊν ςτοιχείων ωσ εξισ: 

 Επιβλζπων τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ο  

 Ο Κουκοφλασ Χαράλαμποσ υπάλλθλοσ ΔΕ Διοικθτικοφ. 

 Επιτροπι Σμθματικισ Παραλαβισ ορίηονται οι: 

 Μαϊδανόσ Σηανισ, υπάλλθλοσ ΔΕ Οδθγϊν, ωσ Πρόεδροσ 

 Βαρουτζλλθσ Ιωάννθσ, υπάλλθλοσ ΔΕ Διοικθτικοφ 

 Φιλίππου Ελζνθ, υπάλλθλοσ ΔΕ Διοικθτικοφ 

 Αναπλθρωματικοί τθσ παραπάνω επιτροπισ ορίηονται οι: 

 Προκοπίου Ιωάννθσ, υπάλλθλοσ ΔΕ Σεχνιτϊν (Τδραυλικϊν) 

 Κουκοφλα Μυρςίνθ, ΔΕ Διοικθτικοφ 

 Αρμενάκθσ Ιωάννθσ, ΔΕ Χειριςτϊν Χωματουργικϊν 

Μθχψανθμάτων 

4. Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα αναλάβει τθν δθμοπράτθςθ τθσ υπθρεςίασ και τθν 
οικονομικι διαχείριςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. τον Πρόεδρο ανατίκεται θ παραπζρα ενζργεια για αποςτολι τθσ παροφςθσ 
απόφαςθσ ςτον Διμο Μυτιλινθσ και ςτουσ οριςκζντεσ υπαλλιλουσ. 
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5 Η/Δ 
2ο

 
162 «9

ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθ. 

Έηνπο 2020». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 
Δγθξίλεη ηελ 9

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2020 ωο εμήο: 

           
         Α. Απνδέρεηαη πίζησζε  πνζνχ 15.000,00 επξώ έθηαθηεο θαηαλνκήο απφ ΚΑΠ 

έηνπο 2020 θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, σο εμήο: 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

1219.0002  Ζκτακτθ κατανομι από ΚΑΠ πξνο κάλυψη αναγκών για την αποφυγή τησ 
διάδοςησ του κορονοϊοφ COVID-19  ςε οικιςμοφσ και καταυλιςμοφσ Ρομά  

15.000,00 

 

   Β. Τν πνζφ απηφ ην κεηαθέξεη ζην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην 9111 

  

   Γ. Απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην κεηαθέξεη πνζφ 15.000 ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα:     

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

15.6474.0004 Δαπάνεσ κάλυψη αναγκών για την αποφυγή τησ διάδοςησ του κορονοϊοφ 
COVID-19  ςε οικιςμοφσ και καταυλιςμοφσ Ρομά  

15.000,00 

    Γ. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ ην Απνζεκαηηθφ 

Κεθάιαην δηακνξθψλεηαη ζηα 43.852,50 €. 
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6 Η/Δ 
     3

Ο
   

  163 «10
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθ. 

Έηνπο 2020». 

[ ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ ] 

 
Δγθξίλεη ηελ δωξεάλ παξαρώξεζε γηα κηα πεληαεηία , ηεο ρξήζεο  ηνπ 

αθηλήηνπ ΥΑΜΑΜ ηεο Κνηλόηεηαο Αλεκώηηαο, ζηε ζέζε ΒΡΤΑΡΑ ζηελ 

Κνηλωληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε πιινγηθήο θαη Κνηλωληθήο Χθέιεηαο 

Αλεκώηηαο, γηα ηελ εθπιήξωζε ηωλ δξάζεωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ ηεο. 

Δγθξίλεη ηελ 10
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ έηνπο 2020 ωο εμήο: 

 

 

          Α.ΜΔΙΧΗ Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

 

(α) Μείωζε ωο πξνο ηα έμνδα ηωλ παξαθάηω Κ.Α.: 

 

 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΟ 

00.6117.0003  «Αμοιβζσ ορκωτϊν λογιςτϊν για τθν εκτζλεςθ υπθρεςιϊν διάςπαςθσ του 
Διμου»  

14.500,00 

20.7135.0002 «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» 9.000,00 

35.7135.0002 «Πξνκήζεηα θαιαζηψλ γηα ηα πάξθα» 2.000,00 

35.6232.0002 «Μίζζσζε αθίλεησλ γηα ινηπέο αλάγθεο» 9.500,00 

 πλνιηθό κείωζεο εμόδωλ  35.000,00 

 

  Β. Τν πνζφ απηφ ην κεηαθέξεη ζην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην 9111 

 

  Γ. Απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην κεηαθέξεη πνζφ 35.000 ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα:    

 Γ.ΑΤΞΗΗ Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
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ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΟ 

10.6253  «Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων»  5.000,00 

20.6253 «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ» 9.000,00 

30.6253 «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ» 11.000,00 

30.6252 «Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ-Τερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ» 10.000,00 

 πλνιηθό πνζό αύμεζεο εμόδωλ 35.000,00 

 

Δ. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ ην Απνζεκαηηθφ 

Κεθάιαην δηακνξθψλεηαη ζηα 43.852,50 €. 
 

7 Η/Γ 
4

Ο
  

 

164 «11
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθ. 

Έηνπο 2020» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 11
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ έηνπο 2020 ωο εμήο: 

 

         Α. Απνδέρεηαη πίζησζε πνζνχ  234.765,43 επξώ έθηαθηεο επηρνξήγεζεο  απφ ην 

Υπ. Εζσηεξηθψλ έηνπο 2020 θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, σο εμήο: 

 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

1219.0004  Ζκτακτθ Επιχοριγθςθ από το Υπ. Εζσηεξηθψλ πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ 

COVID-19»  

234.765,43 

 

   Β. Τν πνζφ απηφ ην κεηαθέξεη ζην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην 9111 
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   Γ. Απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην κεηαθέξεη πνζφ 234.765,43 ζην ζθέινο ησλ 

εμφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:     

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

70.6495.0001 Κάλυψθ ζκτακτων και επιτακτικϊν αναγκϊν που προκλικθκαν από τθν 
εμφάνιςθ του κορονοϊοφ COVID-19», ποςοφ 234.765,43 ευρϊ (ο κωδικόσ 
χριηει περαιτζρω εξειδίκευςθσ). 

234.765,43 

     

Γ. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ ην Απνζεκαηηθφ 

Κεθάιαην δηακνξθψλεηαη ζηα 43.852,50 €. 

 

8 Η/Δ 
5

Ο
 
 

165 «Αίτθμα προςωρινισ 

διάκεςθσ του του πρϊθν 

Δθμοτικοφ χολείου 

Ανεμϊτιασ ςτον ΤΛΛΟΓΟ 

ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΩΝ ΑΝΕΜΩΣΙΑ 

ΛΕΒΟΤ: «Ο ΚΑΜΠΟ» για 

τθν πραγματοποίθςθ των 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ 

«ΠΟΡΣΕ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΊΑ». 

ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 

185 του Ν.3463/2006 και 

ςτθν παράγραφο 4. ςτοιχείο 

24. του άρκρου 94 του 

Ν.3852/2010».   

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

6. Παραχωρεί δωρεάν και διακζτει για προςωρινι χριςθ το κτίριο και τον 
εξωτερικό χϊρο του Δθμοτικοφ χολείου Ανεμϊτιασ ςτον «ΤΛΛΟΓΟ 

ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΧΝ ΑΝΔΜΧΣΙΑ ΛΔΒΟΤ: «Ο ΚΑΜΠΟ»  με τουσ 
παρακάτω όρουσ: 

α. Η διάρκεια διάκεςθσ του χϊρου να είναι από τισ 20 ζωσ 24 
Αυγοφςτου και από τισ 13 ζωσ 16 Νοεμβρίου 2020, ϊςτε να δοκεί το χρονικό 
περικϊριο ςτο Σφλλογο να τον προετοιμάςει και να τον τακτοποιιςει πριν και μετά τισ 
εκδθλϊςεισ. 

β. Ο Σφλλογοσ κα διαμορφϊςει και κα διακοςμιςει το διατικζμενο χϊρο, 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των εκδθλϊςεων, χωρίσ όμωσ να προβεί ςε ουςιϊδεισ 
μεταβολζσ τθσ μορφισ του, 

γ. Στουσ χϊρουσ κα τοποκετθκεί ο προβλεπόμενοσ εξοπλιςμόσ που κα 
απαιτθκεί (π.χ. οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ κ.α.) 

δ, Ο Σφλλογοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει καλι χριςθ του 
διατικζμενου χϊρου, να μθν προξενιςει ηθμιζσ ς’ αυτόν και να επιςκευάςει όςεσ 
προξενθκοφν από δικζσ του ενζργειεσ. 

11. 0 υπόψθ χϊροσ είναι οριοκετθμζνοσ και με ευκφνθ του ςυλλόγου να 
υπάρξει ελεγχόμενθ είςοδο, κατά τθ διεξαγωγι των εκδθλϊςεων, οφτωσ ϊςτε να 
εφαρμοςτοφν τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ για τον Covid-19. 
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Καιινλή, 15 Ινπιίνπ 2020 

 

  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ    

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΧΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ 

 

7. τον Πρόεδρο ανατίκεται θ παραπζρα ενζργεια για αποςτολι τθσ παροφςθσ 
απόφαςθσ ςτον παραπάνω ςφλλογο. 

 

 

 

 

9 Η/Δ 
     6

Ο
   

       166 «Ζγκριςθ υπογραφισ 
Μνθμονίου υνεργαςίασ με 
το Πανεπιςτιμιο  Αιγαίου » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

 

 Αποδζχεται τθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου κου 
Ευςτρατίου Ηαφείρθ όπωσ αναλυτικά εξζκεςε παραπάνω και: 
 Εγκρίνει το χζδιο του Μνθμονίου υνεργαςίασ το οποίο 

επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 
 Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο να υπογράψει το Μνθμόνιο και να 

μεριμνιςει για τθν υλοποίθςι του. 
τον Πρόεδρο ανατίκεται θ παραπζρα ενζργεια. 
 


