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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 22/10-8-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 ΕΚΤΟΣ 
1
ο
 

Η/Δ
 

180 «Αλαθήξπμε ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο Καηεξίλαο 

αθειαξνπνύινπ ζε Δπίηηκε 

Γεκόηε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ » 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 Σελ Αλαθήξπμε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Καηεξίλαο 

αθειιαξνπνύινπ ζε Δπίηηκε Γεκόηε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ 

πξνζθνξά ηεο όια απηά ηα ρξόληα ζηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε, ην ζεζκό 

ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ηελ ζηήξημή ηεο ζηνλ ιεζβηαθό ιαό κε ηελ 

επίζθεςή ηεο ζε κία ηόζν θξίζηκε ζπγθπξία γηα ην λεζί θαη ηε ρώξα 

2 1
ο
 

Η/Δ 
 

181 Αλάθιεζε ηεο κε αξηζκ. 160/2020 

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πεξί : 

«Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ 

Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθώλ 

Τπεξεζηώλ (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» θαη ιήςε λέαο 

απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

ηειηθνύ ζρεδίνπ Οξγαληζκνύ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ] 

Σελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο. 
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       Καιινλή, 10 Απγνύζηνπ 2020 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΩΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ 

Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ (ΟΔΤ) 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

3 2ο 
Η/Δ 

 

182 Δηζήγεζε γηα ηνλ Οξηζκό ησλ 

κειώλ επηηξνπήο παξάδνζεο- 

παξαιαβή-απόδνζεο κηζζσκέλσλ 

αθηλήησλ 

Α)πγθξνηεί επηηξνπή Παξάδνζεο-Παξαιαβήο- Απόδνζεο κηζζσκέλσλ 

αθίλεησλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 3 

Σνπ Ν. 3130/2003  ε νπνία απνηειείηαη από ηνπο θάησζη: 

 

ΑΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ 

1  ηνλ πξντζηάκελν ηεο Δηεύζπλζεο  

πνπ πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ή 

ήδε εγθαηεζηεκέλε θαη ειιείςεη 
πξντζηακέλνπ Δηεύζπλζεο από ηνλ 

πξντζηάκελν Σκήκαηνο ή 

Απηνηεινύο γξαθείνπ ηεο νηθείαο 
δηεύζπλζεο κε ηνλ πεξηζζόηεξν 

ρξόλν ζην βαζκό ζε πεξίπησζε 

νκνηόβαζκσλ  

ε πεξίπησζε πξόζθαηξεο 

απνπζίαο ή θσιύκαηνο νη 

παξαπιεύξσο 
αλαθεξόκελνη 

πξντζηάκελνη 

αλαπιεξώλνληαη λνκίκσο 
ζηα θαζήθνληά ηνπο θαηά 

ηηο δηαηάμεηο πεξί 

αλαπιήξσζεο ηνπ άξζξνπ 
100 ηνπ Ν.3584/2007. 

2 ΠΑΝΕΛΗΝΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΣΕ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ)   

ΣΕΓΓΟΤ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΕ 

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

(ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ) 

 

Β)Η  παξνύζα απόθαζε ηζρύεη  κέρξη αλαθιήζεσο ηεο ή ηξνπνπνίεζε ηεο 

από ην αξκόδην ζπιινγηθό όξγαλν. 

 


