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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 27/20-10-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΙΘ

Μ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 1
ο 

Η/Δ
 

222 « 5ε
 Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο- 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2020 Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ εγγξαθή ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηνπ 

παξαθάησ έξγνπ: 

 

   

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΙΣΧΗ 2020 

Καηαζθεπή ξακπψλ θαη ρψξσλ 

πγηεηλήο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

163.800,00 € 163.800,00 € 

   

    Σέινο, ε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζηελ νπνία 

θνηλνπνηείηαη ην παξόλ έγγξαθν, παξαθαιείηαη όπσο πξνβεί ζηε ζρεηηθή αλακόξθσζε  

ηνπ  Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020. 
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2 2
ο
 

Η/Δ 

223 « 6
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο- 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2020 Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ .» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Σξνπνπνηεί ην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 2020 σο ν 

παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Κ.Α.Δ. ΣΙΣΛΟ 

ΔΡΓΟΤ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ

Η Π.Γ.Δ. 

ΑΠΌ 

ΠΙΣΧΔΙ

 ΑΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ

Η ΔΡΓΟΤ 

64.7323.000

1 

Καηαζθεπ

ή ηξηώλ 

γεθπξώλ 

ηνπ  

Γήκνπ 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

150.000,00 € 23.000,00 € 173.000,00 € 

     

    Σέινο, ε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζηελ νπνία 

θνηλνπνηείηαη ην παξόλ έγγξαθν, παξαθαιείηαη όπσο πξνβεί ζηε ζρεηηθή αλακόξθσζε  

ηνπ  Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020. 

 

3 3
ο
  

Η/Δ 

224 «7
ε
 Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο- 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2020 Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη  ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Κιαξλέηαηδε  Αξηζηνκέλε από ηαθηηθό 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο  Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ – Πξνκεζεηψλ – 

Τπεξεζηψλ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2020. 

 

Β) Οξίδεη ηνλ θ. Μάληδαξε Γεκήηξην σο λέν ηαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ – Πξνκεζεηψλ – Τπεξεζηψλ Πάγηαο 

Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2020. 
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Γ) Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζκ. 179/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.»  

 

 

4 4
Ο
  

Η/Δ 

225 

 
«Αληηθαηάζηαζε 

Μειώλ Δπηηξνπήο  

(Παξαθνινύζεζεο θαη 

Παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ- 

Πξνκεζεηώλ 

Τπεξεζηώλ).» 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ησλ αθηλήησλ γηα έλα (1) αθφκε έηνο βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξ. ηνπ Ν.3130/03, ζηε ζέζε «ΡΑΜΝΗΓΗΑ» (θηίξην 

πξψελ Γ.Ο.Τ. Καιινλήο) ηδηνθηεζίαο ησλ θθ. Υαηδεγηάλλε Ησάλλε, Υαηδεγηάλλε 

Παλαγηψηε θαη Σπξνπψιε Παξαζθεπήο. 

 

Β)Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ  γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσλεηηθψλ 

παξάηαζεο. 

 
 

5 5
Ο
  

Η/Δ 

226 «Αλαθήξπμε ηεο 8
εο

 

Γεθεκβξίνπ ζε εκέξα 

αξγίαο » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Α. Σελ ππνβνιή αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζεζπίζεη, ηνλ ενξηαζκφ ηεο 8
εο

 Γεθεκβξίνπ, 

σο εκέξα Σνπηθήο Αξγίαο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Μάρεο ηνπ Κιαπάδνπ θαη ηελ ππνγξαθή 

ηνπ Πξσηνθφιινπ παξάδνζεο. 

 

Β.Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο  

 

 
6 6

Ο
  

Η/Δ 

227 «Απνδνρή πίζησζεο 

γηα ηελ θαηαβνιή 

κηζζσκάησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ από ηνπο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη  ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηεο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟΤ» ην νπνίν ζα παξέρεη αθηινθεξδψο 

καζήκαηα ζε άπνξνπο ή νηθνλνκηθά αδχλακνπο καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο  

Οη φξνη πνπ ζα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ζχζηαζε Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ 
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ΚΑΠ βάζεη ηνπ αξ. 

πξ. 56084/4-9-2020 

εγγξάθνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ » 

είλαη νη εμήο: 

 
1

νλ
 ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Με ηνπο φξνπο πνπ αθνινπζνχλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη γεληθφηεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ. Οη φξνη εγθξίλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηψλ γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλψκε/εηζήγεζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

2
νλ

 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ – ΚΟΠΟ 

Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία  ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ εζεινληηθψλ 

δξάζεσλ πνπ ζηεξίδεη ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηνπ θαη 

βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο εθπαηδεπηηθψλ γηα παξνρή δσξεάλ καζεκάησλ. θνπφο ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο απνηειεί ε πξφζζεηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε άπνξσλ ή νηθνλνκηθά αδχλακσλ καζεηψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε επαηζζεηνπνίεζε αηφκσλ 

θαη νκάδσλ πιεζπζκνχ κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ή ζπλδξνκή ζην ζπγθεθξηκέλν αιιά θαη ζε άιια 

πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ – πξνζθνξάο – αιιειεγγχεο πξνο ηηο εππαζείο νκάδεο θαη ησλ ζπκπνιηηψλ καο 

ζε αλάγθε.   

 

3
νλ

 ΟΡΓΑΝΧΗ 

Σν Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην ζα ππνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά θαη πιηθνηερληθά απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη εηδηθφηεξα απφ ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.  

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ ζα αλαιάβεη: 

- Σε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηνπηθφ γξαπηφ ηχπν, ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ηχπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή κε φπνην άιιν πξφζθνξν κέζν. 

- Σελ επηθνηλσλία θαη αιιεινγξαθία κε αξκφδηνπο θνξείο/ππεξεζίεο. 

- Σελ ππνδνρή ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ. 

- Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ. 

 

ην πιαίζην ηεο πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο ν Γήκνο ζα αλαιάβεη: 

- Σε θηινμελία ηνπ  Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ ζε ζρνιείν  ηνπ Γήκνπ. 

 

4
νλ

 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σν Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην ζα ιεηηνπξγεί απνγεπκαηηλέο ψξεο θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην έσο Ηνχλην θάζε 

έηνπο. Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ηκεκάησλ  γηα καζεηέο ηεο Γ, Β, θαη Α ηάμεο Λπθείνπ κε φια ηα καζήκαηα 

θαη φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο Γεληθψλ Λπθείσλ ή ΔΠΑΛ.. Ζ θάιπςε θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ 

εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξνηεξαηφηεηα  δίλεηαη πάληα ζηε 

δεκηνπξγία ηκεκάησλ ηεο  Γ ηάμεο Λπθείνπ, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζηήξημεο ελφςεη ηεο δηαδηθαζίαο 
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ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. 

 

5
νλ

 ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

Γηα ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε 

κηαο ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ θαη κίαο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ. 

 

Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη εμακειήο θαη ζα  απνηειείηαη απφ: 

- ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ 

- ηνλ Αληηδήκαξρν γηα ζέκαηα Παηδείαο ή Πνιηηηζκνχ  

- ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ή αξκφδην εληεηαικέλν 

ππάιιειν ηεο. 

- δχν Γεκνηηθνχο πκβνχινπο (έλαο απφ ηε κείδνλα κεηνςεθία θαη έλαο απφ ηηο ειάζζνλεο κεηνςεθίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ) θαη 

- ηνλ εθπξφζσπν ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα: 

- Να παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ. 

- Να αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο  καζεηψλ ζην πξφγξακκα εζεινληηθήο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

- Να ππνδέρεηαη θαη λα αμηνινγεί  ηηο ελζηάζεηο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ απφ γνλείο ή θεδεκφλεο. 

- Να εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ή αιιαγέο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο κε ζηφρν 

ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ. 

- Να δηεπζεηεί νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ 

Φξνληηζηεξίνπ. 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηδαθηηθνύ Έξγνπ είλαη πεληακειήο θαη ζα απνηειείηαη απφ: 

- ηνλ εθπξφζσπν ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ 

- ηνλ ππεχζπλν εζεινληή εθπαηδεπηηθφ – ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη 

- ηξεηο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σα σο άλσ κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηδαθηηθνχ Έξγνπ νξίδνληαη εγγξάθσο  απφ ην ζχλνιν ησλ εζεινληψλ. Γηα 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ εζεινληή – ζπληνληζηή απαηηείηαη  ζχκθσλε γλψκε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηδαθηηθνύ Έξγνπ είλαη αξκφδηα γηα: 

- Να ππνδέρεηαη ηηο αηηήζεηο ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

- Να επηιέγεη ηνπο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ. 

- Να θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα καζεκάησλ. 

- Να απνθαζίδεη γηα ηε ζχλζεζε ησλ  ηκεκάησλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ νκνηνγέλεηα ησλ καζεηψλ θαη ζηφρν 

ην θαιχηεξν ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. 

- Να παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ καζεηψλ. 

- Να παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θαζεγεηψλ. 

- Να εηζεγείηαη ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη γεληθφηεξα 
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νπνηαδήπνηε αιιαγή ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ. 

- Σόζν ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή όζν θαη ε Δπηηξνπή Γηδαθηηθνύ Έξγνπ ζπγθξνηνύληαη κε απόθαζε 

Γεκάξρνπ θαη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθώλ νξγάλσλ. 

 

6
νλ

 ΠΑΡΟΥΔ 

Οη ππεξεζίεο ησλ εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ παξέρνληαη δσξεάλ. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζα  

εμππεξεηνχληαη απφ ην Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ηειηθνχ αξηζκνχ εζεινληψλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα θάζε ζρνιηθή πεξίνδν. 

 

7
νλ

 ΑΙΣΗΔΙ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη γνλείο ή θεδεκφλεο ζα απεπζχλνληαη ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθήο αίηεζεο. πλεκκέλα ηεο αίηεζεο ππνβάιινληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

-  Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ καζεηή 

- Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

- Φσηνηππία θνξνινγηθήο δήισζεο ή εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο (ηνπ γνλέα). 

- Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε (ηνπ γνλέα) ή θσηνηππία θάξηαο αλεξγίαο (ηνπ γνλέα). 

- Ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ δεκφζην θνξέα (αλ ππάξρεη πξφβιεκα πγείαο). 

- Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ κπνξεί λα ιεθζεί ζεηηθά γηα ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ 

Φξνληηζηήξην. 

 

Οη  αηηήζεηο  ζα  ππνβάιινληαη   ζηα  γξαθεία ηνπ  Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ ( Γξαθεία Γηεχζπλζεο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ,Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ,Γεκνηηθφ θαηάζηεκα έλαληη Μεηξφπνιεο Καιινλήο)  

εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί θαη ζα  γλσζηνπνηεζεί  ζην θνηλφ κε θάζε 

πξφζθνξα κέζν (ηνπηθφ γξαπηφ ηχπν, ειεθηξνληθφ ηχπν, ηζηνζειίδα Γήκνπ θιπ). Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο 

γίλνληαη δεθηέο θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. 

Σν έληππν ηεο αίηεζεο ζα δηαηίζεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

Δπίζεο, ζα θαηαρσξεζεί  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.mwlesvos.gr). 

 

8
νλ 

 Με ηνλ πξνηεηλόκελν θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

 
7 7

ο
  

Η/Δ 

228 «Απνδνρή πηζηώζεσλ 

Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ από 

θαηαλνκή πνζνύ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Απνδέρεηαη πίζησζε  πνζνχ 88.320,00 γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο κηζζνδνζίαο 

πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Υψξαο γηα ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2020. 

 

http://www.mwlesvos.gr/
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ύςνπο 33.642.800,00 

ζε Γήκνπο ηεο Υώξαο 

γηα ηελ θάιπςε 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο 

πξνζσπηθνύ 

θαζαξηόηεηαο, κε 

ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

ρώξαο» 

8 8
Ο
  

Η/Δ 

229 «Αληηθαηάζηαζε 

κέινπο επηηξνπήο 

παξαθνινύζεζεο θαη 

παξαιαβήο 

ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ έηνπο 2020 

γηα ζέκαηα δηνηθεηηθά 

» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

  Α) Δγθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θα. Μαθξή Ηγλαηίαο απφ ηαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο  

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ – Πξνκεζεηψλ – Τπεξεζηψλ έηνπο 2020, γηα 

ζέκαηα δηνηθεηηθά. 

   Β) Οξίδεη  ηελ θα. Βαιειή Νίθε σο λέν ηαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ – Πξνκεζεηψλ – Τπεξεζηψλ έηνπο 2020.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζκ. 22 /2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 
9 9

Ο
  

Η/Δ 

230 « Έγθξηζε κειέηεο κε 

ηίηιν 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 

ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ 

ΥΑΡΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ», πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θαη 

ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.1) «ΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ 2019», ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ κε 

θσδηθφ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ-2019» (ΑΓΑ: 9ΠΓΟ46Φ844-0ΔΕ), ζπλνιηθνχ 
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θαη ππνβνιή πξόηαζεο 

ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΙ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ/ΠΡΑΙ

ΝΟ ΣΑΜΔΙΟ » 

πξνυπνινγηζκνχ  269.177,81 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ηελ θάιπςε κε 

ηδίνπο πφξνπο ηνπ επηπιένλ πνζνχ 

 

10 1
Ο
  

ΕΚΤΟΣ 

Η/Δ 

231 «26ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 26
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

έηνπο 2020 σο εμήο: 

Α.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

Α. Σελ απνδνρή πνζνχ 30.726,25 επξψ έληαμεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην 

Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα «HYDROUSA» θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ 

εζφδσλ ηνπ Πξ/ζκνπ γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α  

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

1329.0001 «Δπηρνξήγεζε απφ ην Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ 

Πξφγξακκα HYDROUSA(ΤΓΡΟΤΑ)  
30.726,25 

 

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

ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ  γηα ηελ δεκηνπξγία  πίζησζεο Κ.Α. 

Β.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Γεκηνπξγία πίζησζεο Κ.Α: 
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       Καιινλή, 21 Οθησβξίνπ 2020 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ                                                                                                                                                                    

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

25.7425.0001 «HYDROUSA(ΤΓΡΟΤΑ) Γηαρείξηζε απνζεκάησλ 

λεξνχ κε ρξήζε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ 

επαλάρξεζεο  γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ» 

30.726,25 

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ην απνζεκαηηθό παξακέλεη ακεηάβιεην  

 


