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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 29/13-11-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/

Α 

ΘΔΜ

Α 

ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1
ο 

Η/Δ
 

- Πξόηαζε 

αλαπξνζαξκνγήο 

σξώλ απαζρόιεζεο 

ζρνιηθώλ 

θαζαξηζηξηώλ 

Απνζύξεηαη  

2 2
ο 

Η/Δ 
233 Πξόζιεςε επνρηθνύ 

πξνζσπηθνύ 

ππεξεζίαο 

Καζαξηόηεηαο κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ θαη 

θαηεπεηγνπζώλ 

αλαγθώλ, ιόγσ 

θήξπμεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Λέζβνπ ζε 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ  λα επεξεάζνπλ ηελ εχξπζκε θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο, θαη δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ηαθηηθνχ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, σο εμήο: 

 

Α/Α ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΤΜΒΑΖ 

1 Οδεγνί Απνξξηκκαηνθφξνπ 1 2 κήλεο 

2 Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο 7 2 κήλεο 

 

Οη πξνζιεπηένη ζα απαζρνιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο 

θαη ιφγσ ηηο θχζεο ηεο εξγαζίαο εμαηξνχληαη  απφ ηελ πελζήκεξε εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ 
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Καηάζηαζε 

Έθηαθηεο Αλάγθεο 

Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα 

ιόγνπο δεκόζηαο 

πγείαο, ζύκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκό 

πξση.10189/09-09-

2020 (ΑΓΑ: 

ΧΘΛ146ΜΣΛΒ-ΓΝΒ) 

Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θάησζη Κ.Α.Δ. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ: 

 

(α) Κ.Α.Δ. 20.6041 κε ηίηιν: «Σαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ ΗΓΟΥ». 

(β) Κ.Α.Δ. 20.6042 κε ηίηιν: «Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο (ΗΓΟΥ)». 

(γ) Κ.Α.Δ. 20.6054.0001 κε ηίηιν: «Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΦΚΑ εθηάθησλ 

ππαιιήισλ ΗΓΟΥ (πξψελ εξγνδ. ΗΚΑ)». 

   

 

3 3
ο 

Η/Δ 
234 Έγθξηζε 

Γηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

θαη Γήκνπ Αγ. 

Δπζηξαηίνπ γηα 

ηελ δηάζεζε 

ππαιιήισλ γηα 

ππνζηήξημε έξγνπ 

ρσξηθήο 

αξκνδηόηεηαο 

Γήκνπ Αγ. 

Δπζηξαηίνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

 

Α) Δγθξίλεη ηελ Γηαδεκνηηθή πλεξγαζία  κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ηνπ Γήκνπ Αγ. Δπζηξαηίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πξνο ηνλ Γήκν Αγ. Δπζηξαηίνπ γηα ηελ 

επίβιεςε, έιεγρν θαη παξαιαβή ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 

Β) Δγθξίλεη ην ζρέδην ηεο χκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ηνπ 

Γήκνπ Αγ. Δπζηξαηίνπ. 

 

Γ) Δγθξίλεη ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ σο εμήο: 

 

Δπζηξάηην Μαλσιαθέιιε ,θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ) 

Γεκήηξε Παλάξα, θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ (Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ) 

Γηα ηελ επίβιεςε, παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο κειέηεο πεδνγέθπξαο ρεηκάξξνπ ηνπ 

Γήκνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ. Αλαιπηηθφηεξα νη κειέηεο ζρεηίδνληαη θαη αθνξνχλ ηα εμήο: 

ί. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηκήκαηνο ηεο θνίηεο ηνπ ρεηκάξξνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, γηα θαηαζθεπή πεδνγέθπξαο, 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα θαηαζθεπή πεδνγέθπξαο ρεηκάξξνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, 

Τδξνινγηθή, Τδξαπιηθή κειέηε, ζχληαμε ηεπρψλ ΑΤ-ΦΑΤ θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πεδνγέθπξαο ηνπ 

ρεηκάξξνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, 

Ηλ. Γεσηερληθή κειέηε θαη έξεπλα γηα θαηαζθεπή πεδνγέθπξαο ρεηκάξξνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ , 

λ. Οξηζηηθή ηαηηθή Μειέηε πεδνγέθπξαο ρεηκάξξνπ Αγ. Δπζηξαηίνπ. 

 

Γ)Οξίδεη  ηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο - Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Γήκνπ 
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Γπηηθήο Λέζβνπ θ, Αλδξέα Αμή κε αλαπιεξσηή ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ θ. Γηψξγν Αιάλε ζηελ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο  

 

 

4 4
ο 

Η/Δ 
235 Απνδνρή ησλ 

νρεκάησλ, 

κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ θαη 

κεραλεκάησλ 

έξγνπ ηα νπνία 

παξειήθζεζαλ 

από ηνλ 

θαηαξγεκέλν 

Γήκν Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ησλ αλσηέξσ  ζηελ εηζήγεζε  αλαιπηηθψο πεξηγξαθφκελσλ νρεκάησλ, 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ, ηα νπνία παξειήθζεζαλ απφ ηνλ θαηαξγεκέλν 

Γήκν Λέζβνπ θαη έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ην ηκήκα δηαρείξηζεο νρεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, ηεο 

Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 
 

 

5 5
Ο
  

Η/Δ 

236 Έγθξηζε 

επηθαηξνπνηεκέλν

π εγρεηξηδίνπ 

δηαδηθαζηώλ 

δηνηθεηηθήο 

ηθαλόηεηαο γηα 

ηελ απόδεημε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ην επηθαηξνπνηεκέλν εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηα θαη δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Κσδηθφο Γηαδηθαζίαο Σίηινο Οκάδαο / Γηαδηθαζίαο 
Έθδνζε / Ζκεξνκελία 

έγθξηζεο 

Οκάδα Γηαδηθαζηψλ  

Γ. 01: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ  ΔΡΓΩΝ  / ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ 

Γ 01-01 

Καηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο – Δηήζηνπ  

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο – Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έξγσλ 

θαη κειεηψλ 

2.0/    .11.2020 

Γ 01-02 

Παξαθνινχζεζε θαη Αλαζεψξεζε ηφρσλ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θαη Σξνπνπνίεζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο 

2.0/    .11.2020 

Οκάδα Γηαδηθαζηψλ 

Γ.02: 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ  ΔΡΓΩΝ 

Γ 02-01 Παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο 2.0/   -11-2020 
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Γ 02-02 ρεδηαζκφο θαη σξίκαλζε έξγσλ- ελεξγεηψλ 2.0/    -11-2020 

Γ 02-03 Δλέξγεηεο έληαμεο έξγνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε 2.0/    -11-2020 

Οκάδα Γηαδηθαζηψλ 

Γ.03: 
ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΣΑΞΖ ΠΡΑΞΖ ΚΑΗ ΔΚΚΗΝΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

Γ 03-01 Δλέξγεηεο έληαμεο πξάμεο θαη εθθίλεζε δηαδηθαζηψλ 2.0/    -11-2020 

Οκάδα Γηαδηθαζηψλ 

Γ.04: 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΩΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ  ΤΜΒΑΔΩΝ 

Γ 04-01 
Πξνεηνηκαζία θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ– Αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ 
1.0/11-03-2020 

Γ 04-02 Υεηξηζκφο ελζηάζεσλ- Πξνζθπγψλ 1.0/11-03-2020 

Γ 04-03 
Οινθιήξσζε δηαγσληζκνχ- Τπνγξαθή ζχκβαζεο- 

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο 
1.0/11-03-2020 

Γ 04-04 Τινπνίεζε έξγνπ κε ίδηα κέζα 1.0/11-03-2020 

Οκάδα Γηαδηθαζηψλ 

Γ.05: 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΩΝ/ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ  ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Γ 05-01 
Πξνεηνηκαζία - Καηάξηηζε ρεδίνπ Τινπνίεζεο Έξγσλ -  

Γηαρείξηζε Αξρείσλ 
1.0/11-03-2020 

Γ 05-02 
Έιεγρνο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη Παξαθνινχζεζε 

Υξνλνδηαγξάκκαηνο 
1.0/11-03-2020 

Γ 05-03 Γηαρείξηζε ζεκάησλ θαη αιιαγψλ έξγνπ 2.0/    -11-2020 

Γ 05-04 Γηαρείξηζε θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο έξγνπ 1.0/11-03-2020 

Γ 05-05 Έιεγρνο θαη παξαιαβή θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 2.0/    -11-2020 

Γ 05-06 Οινθιήξσζε έξγνπ 2.0/   -11-2020 

Οκάδα Γηαδηθαζηψλ 

Γ.06: 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΔ ΔΡΓΩΝ 
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Γ 06-01 
Σήξεζε ινγηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ 
1.0/11.03.2020 

Γ 06-02 Δθθαζάξηζε δαπάλεο – Γηεθπεξαίσζε πιεξσκψλ 1.0/11.03.2020 
 

6 6
Ο
  

Η/Δ 

237 «Μεηαβνιέο 

ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ Π/ζκηαο 

θαη Γ/ζκηαο 

Δθπ/ζεο γηα ην ζρ. 

Έηνο 2020-2021 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 
Γλσκνδνηεί ζεηηθά ζηηο  πξνηάζεηο ηηο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, Ν. ΛΔΒΟΤ, γηα  ηηο κεηαβνιέο ζην ΔΠΑΛ 

Καιινλήο Λέζβνπ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Σελ ίδξπζε ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ (Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο Σάμεηο) κε έδξα 

ηελ Καιινλή Λέζβνπ.  
 

2. ην ΔΠΑΛ Καιινλήο Λέζβνπ ηελ ίδξπζε ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο κε ηηο 

εηδηθφηεηεο: 

Α. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

       Β. Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

 

3. ην Δζπεξηλό ΔΠΑ.Λ. Καιινλήο Λέζβνπ:  

 ηελ ίδξπζε ηνπ Σνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

Σερληθνύ Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ, δηθηύσλ θαη 

ηειεπηθνηλσληώλ.  

 Σελ ίδξπζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Σερληθνχ Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη ηνπ Σερληθνχ Σερλνινγίαο 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ηνπ ηνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο.  

 Σελ ίδξπζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Τπαιιήινπ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ηνπ 

Τπαιιήινπ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. 

 Σελ ίδξπζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ α. Σερληθνύ Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ, 

β. Σερληθνύ Θεξκηθώλ θαη Τδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη 

Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη γ. Σερληθνύ Ορεκάησλ ηνπ ηνκέα Μεραλνινγίαο. 

 Σελ ίδξπζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Βνεζνύ Ννζειεπηή θαη ηεο Αηζζεηηθήο Σέρλεο ηνπ ηνκέα 

Τγείαο- Πξφλνηαο- Δπεμίαο. 
 Σελ ίδξπζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Σερληθνύ Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ ηνκέα 

Γνκηθψλ Έξγσλ, Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ 

 

4.    Δπηπιένλ, πξνηείλεη ηελ ίδξπζε Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ Καιινλήο   

 ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα ήδε ππάξρνληα εξγαζηήξηα δελ θαιχπηνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο δχν (2) 

ΔΠΑ.Λ. αξκνδηφηεηάο καο, ηνπ Ζκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ. Καιινλήο θαη ηνπ Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ Καιινλήο.» 
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7 7
Ο
  

Η/Δ 

238 Μείσζε θαηά 

50% ησλ ηειώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη 

θσηηζκνύ 

εππαζώλ πνιηηώλ 

ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ κείσζε θαηά 50% ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ,γηα ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο θαη κφλν ,γηα 

ηηο παξαθάησ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο: 

1. Άηνκα κε αλαπεξία 70%  θαη άλσ (κε εμαίξεζε ηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ ή ζχλδξνκν DOWN, γηα ηα νπνία ην φξην ζα είλαη απφ 67% θαη άλσ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ νηθνγελεηψλ  πνπ έρνπλ ζηελ θξνληίδα ηνπο άηνκα κε αλαπεξία ε νπνία 

πηζηνπνηείηαη απφ απφθαζε ηνπ ΚΔΠΑ ή άιιεο ππεξεζίαο   κε θνξνινγεηέν εηζφδεκα: 

γηα ηα άηνκα ΑΜΔΑ πνπ θαηνηθνχλ κφλνη ηνπο έσο 10.000,00 επξψ ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο 

επηδφκαηα αλαπεξίαο θαη  

γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ζηελ θξνληίδα ηνπο  άηνκα ΑΜΔΑ ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα φζσλ 

ζπλνηθνχλ καδί 20.000,00 επξψ. 

Σα  άηνκα ΑΜΔΑ πξέπεη λα είλαη : 

ηέθλα ελφο ή θαη ησλ δχν ζπδχγσλ / γνλέσλ  

αδειθνί θαη αδειθέο ελφο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ/ γνλέσλ  

νη αληφληεο  

ηα αλήιηθα πνπ ζηεξνχληαη θαη ησλ δχν θπζηθψλ ηνπο γνλέσλ θαη έρνπλ έσο ηξίηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηα  κε έλαλ εθ 

ησλ δχν ζπδχγσλ / γνλέσλ ηεο νηθνγέλεηαο , εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε  πνπ αλαζέηεη ηελ 

επηκέιεηα ζε άιιν πξφζσπν. 

2. Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κε εηζφδεκα   θάησ ησλ 

20.000,00 επξψ.  

3. Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο γηα φζν δηάζηεκα  έρνπλ θαη ηα ηξία παηδηά ηνπο εμαξηψκελα κέιε  ζηελ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε εηζφδεκα θάησ ησλ 20.000,00 επξψ.  

4. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο γηα φζν δηάζηεκα έρνπλ ηα παηδηά ηνπο εμαξηψκελα κέιε ζηελ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε θνξνινγεηέν εηζφδεκα θάησ ησλ 12.000,00 επξψ   πξνζαπμαλφκελν  θαηά 1.000,00 

επξψ αλά πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. 

 

Ωο εμαξηψκελα  κέιε  ζεσξνχληαη : 

Σα άγακα ηέθλα , εθφζνλ:  

-   είλαη αλήιηθα ή  

-  είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη θνηηνχλ ζε ζρνιέο ή ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  ή 

-  είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή 

ηνπο ζεηεία. 

5. Άπνξα άηνκα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο   ήηαλ έσο 

6.000,00€ πξνζαπμαλφκελν θαηά 10% γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο (άλεξγνο-ε ζχδπγνο, ηέθλα ηα νπνία είλαη 

αλήιηθα ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο αιινδαπήο γηα ηα πξνβιεπφκελα έηε 

ζπνπδψλ ηεο πξψηεο ζρνιήο ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία) θαη θαηνηθνχλ ζε νηθίεο (ηδηφθηεηεο ή 

κηζζσκέλεο) έσο 120η.κ, κείσζε 50%. 
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Οη σθεινχκελνη απηήο ηεο απφθαζεο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο αλά έηνο (απφ ηελ 2 

Ηαλνπαξίνπ  έσο θαη ηελ  28 Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο). 

 
8 8

Ο
  

Η/Δ 

- πγθξόηεζε Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ  ηνπ έξγνπ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ 

ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΟΓΧΝ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ, ΠΛΖΝ Γ.Δ. 

ΚΑΛΛΟΝΖ 

Απνζύξεηαη 

9 9
Ο
 

Η/Δ 

- πγθξόηεζε Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΝ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΒΑΣΟΤΑ(ΑΓΡΟΣΗΚ

Ο ΗΑΣΡΔΗΟ) 

Απνζύξεηαη 

10 10
Ο
 

Η/Δ 

- Αίηεκα παξαρώξεζεο 

Λπόκελσλ αηζνπζώλ ζην 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

Απνζύξεηαη 

11 11 239 27ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 27ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Α.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

 Σελ δεκηνπξγία Κ.Α. 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1699.0005 «Δίζπξαμε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσθεινχο 

εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ»  

100.000,00 

 πλνιηθφ πνζφ αχμεζεο εζφδσλ  100.000,00 

 

(Αθνξά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο σθεινχκελσλ ηεο Γξάζεο «Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ Πξνγξακκάησλ 

Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα γηα 36.500 άηνκα ζε δήκνπο, πεξηθέξεηεο, θέληξα θνηλσληθήο πξφλνηαο πεξηθεξεηψλ 
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(ΚΚΠΠ)/ζπλαθείο θνξείο, ππεξεζίεο ππνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ» αλά εηδηθφηεηα θαη Τπεξεζία πνπ  έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ. Σν κηζζνινγηθφ θφζηνο θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ηνπ ηνπνζεηεκέλσλ σθεινχκελσλ ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ .Ζ  ζχληαμε δε ησλ ΑΠΓ θαη ε 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζα γίλνληαη απφ ηνλ Γήκν, αθνχ εηζπξαρζνχλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ) 

Β.Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ κείσζε ησλ παξαθάησ Κ.Α. 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

10.6011 «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, 

γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα» 

21.240,00 

30.6011 «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ 

γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα» 

28.000,00 

35.6011 «Σαθηηθέο απνδνρέο 9πεξηιακβαλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, 

γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα» 

2.840,00 

 πλνιηθνχ πνζνχ κείσζεο εμφδσλ 52.080,00 

   

Γ. Σελ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ πηζηψζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαζψο θαη πνζνχ 20.000,00 επξψ ηνπ 

απνζεκαηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ: 

Γ. Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ δεκηνπξγία λέσλ Κ.Α 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6726.0005 «Απφδνζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσθεινχο 

εξγαζίαο» ηνπ ΟΑΔΓ» 

100.000,00 

15.6233.0002 «Μίζζσζε γεξαλνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ απφ Αζήλα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

21.080,00 

30.6117.0002 «πιινγή, έξεπλα θαη επεμεξγαζία εμεηδηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηε 

ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη εληνπηζκφ θαηαιιήισλ παξακέηξσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο ζηηο ζέζεηο γεθπξηψλ 

«Βξίζα Πνιηρλίηνπ» «Μάθαξα Άγξαο» θαη «Καιινλήο» ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

20.000,00 

30.6662.0009 «Πξνκήζεηα θπβφιηζσλ, πιαθψλ πεδνδξνκίσλ θ.ι.π. γηα ηηο αλάγθεο 

απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

23.400,00 

Δ. Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ αχμεζε ησλ παξαθάησ Κ.Α 
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ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

10.7133.0001 «Πξνκήζεηα γξαθείσλ θαξεθιψλ, ηξαπεδψλ, πνιπζξφλσλ, 

βηβιηνζεθψλ, θσηηζηηθψλ, κηθξνεπίπισλ, ληεμηνλ θ.ι.π »  

7.600.00 

 

πλνιηθφ πνζφ αχμεζεο εμφδσλ 172.080,00 

 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 452,20 επξψ  

 
12 12

Ο
  

Η/Δ 

240 28ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ 28
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 

2020 σο εμήο: 

Α.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

 Σελ απνδνρή επηρνξήγεζεο ηνπ Τπ’ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ απφ ην ΠΓΔ ηεο πξάμεο Α-

2020Δ15510007, πνζνχ 237.325,80 επξψ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ 

πξ/ζκνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α σο παξαθάησ:   

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1319.0001 «Γεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ νινθιεξσκέλσλ, ζαιάζζησλ, 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ»  
237.325,80 

 

Β.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ κεηαθνξά ηεο αλσηέξσ πίζησζεο κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην 

ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο.: 

60 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ 

ΠΓΔ) 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

60.7322.0002 «Γεκηνπξγία Πξνζβάζηκσλ, νινθιεξσκέλσλ , ζαιάζζησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 
237.325,80 
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Γ. Με. ηελ ηξνπνπνίεζε απηφ ην απνζεκαηηθφ παξακέλεη ακεηάβιεην. 

 
 

13 13
Ο
  

Η/Δ 

241 29ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 29
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 

2020 σο εμήο: 

Α.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

 Σελ απνδνρή  ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Σακείν Αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 196 λ.4662/2020, 

πνζνχ 210.873,95 επξψ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνπ, γηα ηελ 

δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. σο παξαθάησ: 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1329.0002 «Τπεξεζία Σειηθήο Γηάζεζεο Απνβιήησλ Ναπηηιηαθνχ 

Δμνπιηζκνχ ησλ Πξνζθπγηθψλ Ρνψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ»  

210.873,95 

 

Β.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ κεηαθνξά ηεο αλσηέξσ πίζησζεο κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην 

ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο.: 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

70.7336.0001 «Τπεξεζία Σειηθήο Γηάζεζεο Απνβιήησλ Ναπηηιηαθνχ 

Δμνπιηζκνχ ησλ Πξνζθπγηθψλ Ρνψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ» 

210.873,95 

   

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηφ ην απνζεκαηηθφ παξακέλεη ακεηάβιεην. 

 
         

14 14
Ο
  

Η/Δ 

242 30ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 30
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 

2020 σο εμήο: 
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νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 

Α.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

 Σελ απνδνρή  επηρνξήγεζεο απφ ην Τπ’ Δζσηεξηθψλ απφ ην Πξφγξακκα Φηιφδεκνο ΗΗ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ» πξ/ζκνχ δαπάλεο 

223.000,00 επξψ  θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ, γηα ηελ 

δεκηνπξγία λένπ ΚΑ  σο παξαθάησ: 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1322.0020 «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ»  
223.000,00 

 

Β.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ κεηαθνξά ηεο αλσηέξσ πίζησζεο κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην 

ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο παξαθάησ πίζησζεο.: 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

64.7131.0001   «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ» 
223.000,00 

   

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηφ ην απνζεκαηηθφ παξακέλεη ακεηάβιεην. 

 
15 15

Ο
  

Η/Δ 

243 Οξηζκόο εθπξνζώπνπ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ζηελ  νκάδα 

εξγαζίαο γηα ηελ 

ζύληαμε ρεδίνπ 

αληηκεηώπηζεο 

θαηαζηάζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο ζε 

πεξίπησζε 

θξνύζκαηνο 

κεηαδνηηθνύ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Οξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ  νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ζχληαμε 

ρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε θξνχζκαηνο 

κεηαδνηηθνχ λνζήκαηνο COVID-19 γηα ηνπο ιηκέλεο κε πινία δηεζλψλ πινψλ Μπηηιήλεο θαη 

Πέηξαο ηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Έξγσλ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-Γεκφζηαο Τγείαο θν 

Αμή Αληξέα κε αλαπιεξσηή ηνλ  Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θν Πάππν 

Κσλζηαληίλν. 
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λνζήκαηνο COVID-19 

γηα ηνπο ιηκέλεο κε 

πινία δηεζλώλ πινώλ 

Μπηηιήλεο θαη 

Πέηξαο 

16 16
Ο
  

Η/Δ 

- Δηζήγεζε πεξί 

δηαγξαθήο 

βεβαησκέλσλ νθεηιώλ 

από δεκνηηθά ηέιε, 

δεκνηηθό θόξν θαη 

Σ.Α.Π. θαη ζπλαθώλ 

πξνζηίκσλ, βάζε ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 51 

ηνπ λ. 4647/2019 όπσο 

απηή πξνζηέζεθε κε 

ην άξζξν 21 παξ.2 ηνπ 

λ. 4674/2020. 

Απνζύξεηαη 

17 17
Ο
  

Η/Δ 

244 Καλνληζκόο 

ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθήο θαη 

κνπζηθώλ 

νξγάλσλ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο ε εηζήγεζε  

 

 

  

18 18
Ο
  

Η/Δ 

245 Σνπνζέηεζε 

ξπζκηζηηθήο 

πηλαθίδαο 

αδηεμόδνπ(Π25) 

ζηελ Κνηλόηεηα 

Πέηξαο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο αδηεμφδνπ(Π 25) πιεζίνλ ηεο παξαιίαο 

ζηελ Κνηλφηεηα Πέηξαο, πνπ βξίζθνληαη νη ηδηνθηεζίεο Σαξαηφξε Κσλζηαληίλνπ, Αινγδέιιε 

Δπζηξαηίνπ, Εετκπέθε Γεκεηξίνπ θαη Κνξδεξά, έηζη ψζηε λα επηβαξχλεηαη ην ιηγφηεξν 

δπλαηφλ ην πιαθφζηξσην.        

19 19
Ο
  

Η/Δ 

246 Σνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ ζηελ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε κηαο πηλαθίδαο αδηεμφδνπ (Π25) ζηελ Κνηλφηεηα Άληηζζαο, πιεζίνλ 
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Κνηλόηεηα 

Άληηζζαο 

νηθίαο Δπζχκηνπ Παζιή. 

 
 

20 20
Ο
  

Η/Δ 

247 Σνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ ζηελ 

Κνηλόηεηα 

Αξγέλνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε εχθακπησλ πιαζηηθψλ θνινλαθίσλ  γηα νξηνζέηεζε ζηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηεο Κνηλφηεηαο Αξγέλνπ. 

 

21 21
Ο
  

Η/Δ 

- Αίηεζε ηεο θα. 

Μαληδνπξαλε Διέλεο 

γηα απαγόξεπζε 

ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο 

εμσηεξηθά ηεο νηθίαο 

ηεο. 

Απνζύξεηαη 

22 22
Ο
  

Η/Δ 

248 Οξηνζέηεζε 

ρώξνπ 

αλαζηξνθήο 

ιεσθνξείνπ 

ΚΣΔΛ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε αλαθεξφκελσλ νξεηνδεηθηψλ (θψλσλ), ζην Γεκνηηθφ πάξθηλγθ 

θάιαο Δξεζνχ γηα ηελ αλαζηξνθή ησλ ιεσθνξείσλ. 

 

23 23
Ο
  

Η/Δ 

- Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Οξγαληζκνύ 

Δζσηεξηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

Απνζύξεηαη 

24 24
Ο
  

Η/Δ 

249 Σξνπνπνίεζε ηεο 

ζπζηαηηθήο 

πξάμεο ηνπ 

πλδέζκνπ 

«Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγύεο 

  [ΟΜΟΦΧΝΑ] 

  

 Δγθξίλεη  θαη πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ πλδέζκνπ «Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκσλ Μπηηιήλεο θαη Γπηηθήο Λέζβνπ» πνπ  δεκνζηεχζεθε ζηε 

εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ΦΔΚ 1359/η.Β 714-04-2020, (Απφθαζε 12544/2020 σο πξνο ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ εδαθίνπ 5 ηνπ δηαηαθηηθνχ κέξνπο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ φπνπ αλαθέξεηαη φηη νξίδεηαη ε δηάξθεηα ηνπ πλδέζκνπ 

ζα είλαη γηα έλα (1) ρξφλν δειαδή έσο 13/4/2021, επεηδή είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο λα κελ έρνπλ 
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Γήκσλ Μπηηιήλεο 

θαη Γπηηθήο 

Λέζβνπ πνπ 

δεκνζηεύηεθε ζηε 

εθεκεξίδα ηεο 

θπβεξλήζεσο 

ΦΔΚ 

1359/η.Β΄/14-04-

2020 

νινθιεξσζεί κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία νη δηαδηθαζίεο απφ ηνπο δχν (2) δήκνπο γηα λα 

ζπζηήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο Ν.Π.Γ.Γ. κε ζθνπφ ηελ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

πλδέζκνπ φηαλ απηφο ζα έρεη δηαιπζεί. 

 

 

25 25
Ο
  

Η/Δ 

- Τπνβνιή πξνο 

έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ 

ηνπ λένπ «Καλνληζκνύ 

Καζαξηόηεηαο» ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

Απνζύξεηαη 

26 1
Ο   

ΕΚΤΟΣ  

Η/Δ 

250 Αληηθαηάζηαζε 

κέινπο ζηελ 

Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Σελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θνπ Αιεμίνπ Δπζηξάηηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ, απφ ηαθηηθφ 

κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, απφ ηνλ θν Υαηδεθπξηαδή 

Υξπζφζηνκν Γεκνηηθφ χκβνπιν, ν νπνίνο σο πξψην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ παίξλεη ηελ ζέζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο πνπ κέλεη θελή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεηίαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ εηζήγεζε. 

Β) Σελ ζέζε ηνπ αληηθαηαζηαηή ηαθηηθνχ κέινπο Υξπζφζηνκνπ Υαηδεθπξηαδή θαηαιακβάλεη 

ε Γεκνηηθή χκβνπινο  θα Μφιβαιε Διέλε, ε νπνία νκφθσλα ςεθίζηεθε απφ ηα κέιε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
27 2

Ο   

ΕΚΤΟΣ  

Η/Δ 

251 31ε Σξνπνπνίεζε  

ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 31

ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Α.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

Σελ κείσζε ησλ παξαθάησ Κ.Α. 
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2020 ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

30.7112.0001 «Αγνξά  νηθνπέδνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηε 

θάια πθακηλέαο»  
73.400,00 

 πλνιηθό πνζό κείσζεο  73.400,00 

 

Σελ κεηαθνξά ηεο αλσηέξσ πίζησζεο κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαη ηελ  εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ: 

Β.Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 

Σε Γεκηνπξγία ησλ παξαθάησ Κ.Α. 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6443.0004   «Γαπάλε πινπνίεζεο Υξηζηνπγελληάηηθσλ εθδειψζεσλ» 23.400,00 

30.6233.0005 «Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ απφ ηα 

έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα ζηηο 28/9/2020 ζηελ Γ.Δ. Καιινλήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

30.000,00 

   

 Γ. Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ               

 

Σελ ελίζρπζε ησλ παξαθάησ Κ.Α. 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6731.0002 «Έθηαθηε επηρνξήγεζε ΝΠΓΓ Β/βαζκηαο  ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ»  
20.000,00 

 

πλνιηθό πνζό αύμεζεο: 73.400,00 

  

Γ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ην απνζεκαηηθφ παξακέλεη ακεηάβιεην. 

  

 

28 3
Ο   

ΕΚΤΟΣ  

Η/Δ 

252 Αληηθαηάζε 

κέινπο ζηε 

ρνιηθή Δπηηξνπή 

Γεπηεξνβάζκηαο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Σξνπνπνηεί ηελ ζύλζεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο εμήο: 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Πξόεδξνο 
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       Καιινλή, 16 Ννεκβξίνπ 2020 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                     

ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ                                                                                                                                                                    

Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

 ΒΑΡΔΛΣΕΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΑΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ  

Αληηπξόεδξνο 

 
ΑΛΔΞΗΑΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΓΡΗΣΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΖ 

Μέιε 

 
ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΑ 

ΚΟΤΛΜΑΓΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΖΒΑΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 

ΣΗΝΔΛΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ ΣΑΞΗΑΡΥΟΤΛΑ 

ΚΑΜΠΔΡΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΚΟΤΚΟΤΡΟΤΒΛΖ ΘΔΟΓΧΡΑ 

ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 

ΚΔΡΑΜΗΣΕΖ ΑΡΓΤΡΗΟ ΣΗΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΥΑΣΕΖΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΣΤΦΑΝΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΣΔΣΗΝΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΟΚΚΗΝΟΓΔΝΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

Γηεπζπληέο ρνιείσλ 

 
ΕΟΡΜΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΑΛΗΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ 

Δθπξόζσπνη Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

ΒΑΡΒΔΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΗΓΟΤ ΑΝΝΑ 

Δθπξόζσπνη Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ 

ΚΟΤΣΟΤ-ΠΔΣΡΗΣΕΗΚΛΖ 

ΔΛΔΝΖ ΜΑΝΗΚΑ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

Μέιε Αληηπνιίηεπζεο 

 
ΓΑΡΛΖ ΜΑΡΗΑΝΘΖ ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΤΚΑ ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΓΟΤΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 
 


