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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 2/12-02-2021 τακτική (κε ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ) 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 
Η/Δ 

15 χζηαζε 

ηξηκεινχο 

επηηξνπήο 

παξαιαβήο 

θπζηθνχ εδάθνπο 

ηνπ έξγνπ 

«πκπιεξσκαηηθέ

ο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο 

δεκνηηθνχ δηθηχνπ 

απφ ηα έθηαθηα 

θαηλφκελα ζηηο 5 

θαη 6/01/2020 ζε 

θνηλφηεηεο ηεο 

δεκνηηθήο 

ελφηεηαο 

Πνιηρλίηνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

πγθξνηεί επηηξνπή  παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο ηνπ έξγνπ «πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο δεκνηηθνχ δηθηχνπ απφ ηα έθηαθηα θαηλφκελα ζηηο 5 θαη 6/01/2020 ζε 

θνηλφηεηεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Πνιηρλίηνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», απνηεινχκελε 

απφ ηνπο: 

 

Μαξηάλζε ηπιηαλίδνπ Αγξνλόκν θαη ηνπνγξάθν Μεραληθό, Πξνηζηακέλε 

Γηεύζπλζεο ηερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ  

ηξαηή Μαλσιαθέιιε Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ, επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ 

Δπζηξάηην Καλδήιε Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ 
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Λέζβνπ 

2 2
ο 

Η/Δ 

16 Δμαίξεζε απφ 

ηελ εθαξκνγή 

ηεο πελζήκεξεο 

εξγαζίαο θαη 

θαζηέξσζε 

απαζρφιεζεο 

θαηά ηηο 

εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη 

ψξεο ηεο 

Γ/λζεο 

Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο 

Απηεπηζηαζίαο 

ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη: 

A)Σελ εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο 

απαζρφιεζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο 

γηα ην έηνο 2021, ήηνη απφ 01.01.2021 έσο 31.12.2021.»   

 

B) Σν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο πνπ απαηηείηαη ε εμαίξεζε 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη ε θαζηέξσζε απαζρφιεζεο θαηά ηηο 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, θαζψο, πνιχ ζπρλά, παξίζηαηαη ε αλάγθε ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο ιφγσ εθηάθησλ βιαβψλ, θαζψο θαη ζηνιηζκνχ ζηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο είλαη: 
1. Έμη ηερλίηεο ΓΔ 
2. Σέζζεξα άηνκα ρεηξηζηέο ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ ΓΔ 

Γ) Γηα ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ ν αξηζκφο ησλ σξψλ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, εξγαζία θαηά 

ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαζψο θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο δελ κπνξνχλ λα 

ππεξβνχλ θαηά κήλα απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4258/14, θαη 

ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3731/08. Σα φξηα απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο είλαη 20 ψξεο κεληαίσο αλά ππάιιειν θαη γηα εξγαζία Κπξηαθψλ θαη 

εμαηξέζηκσλ εκεξψλ είλαη 16 ψξεο κεληαίσο αλά ππάιιειν. 

 

Γ) Κάιπςε δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ αλσηέξσ 

πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο 2021, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ σο εμήο: 

ΦΟΡΔΑ Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΠΟΟ 

30 6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο κνλίκσλ ππαιιήισλ 

10.000,00 € 
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3 3
ο
  

Η/Δ 

17 Σξνπνπνίεζε 

Οξγαληζκνχ 

εζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Α)Δγθξίλεη  ην ρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. (Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο), όπσο 

απηόο έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ 3960 Β'/16-9-2020, ην νπνίν ζα βαζηζηεί ζηηο πξνηεηλόκελεο 

ζέζεηο θαη εηδηθόηεηεο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα-1, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο/εηδηθφηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο. 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΙΓΑ ΔΚ/Η ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΔΠΟΠΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ 

ΓΔ 2 Γ/ΝΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΔΠΙΣΑΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ 

ΤΔ 2 Γ/ΝΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ ΓΔ/ΤΔ 2 Γ/ΝΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΠΙΚΔΤΧΝ & 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ- 

ΑΡΥΙΣΔΥΝΙΣΗ 

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ  

ΓΔ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 

(ΖΛΔΚΣ/ΛΟΓΩΝ 

ΑΤΣΟΚ/ΣΩΝ) 

ΓΔ ΣΔΥΝΗΚΩΝ (ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

ΑΤΣΟΚ/ΣΩΝ) 

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΩΝ  

ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΖ  

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

 ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΩΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

 

 

 

2 

 

Γ/ΝΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Β) ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Γεκνπξαζηώλ θαη 

ζηελ ζηήιε Κιάδνο ή Δηδηθόηεηεο λα πξνζηεζεί ην δηαδεπθηηθό ή ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 



 4 

 

4 4
Ο
  

Η/Δ 

18 Οξηζκφο 

Γεκνηηθνχ 

πκβνχινπ σο 

εθπξνζψπνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε 

δεκηψλ ζην 

θηήξην(πξψελ 

αγξνηνιέζρε) ζηε 

Βξίζα απφ ηνλ 

ζεηζκφ ηεο 12
εο

 

Ινπλίνπ 2017 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Οξίδεη σο λφκηκν εθπξφζσπν πνπ ζα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα 

νηηδήπνηε απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην σο άλσ έγγξαθν ηεο Γ.Α.Δ.Φ.Κ,  ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ 

θαη Γεκνηηθφ χκβνπιν  ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Γεψξγην Αιάλε ηνπ ηπιηαλνχ,  θάηνηθφ 

Πνιηρλίηνπ Λέζβνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ζπγθεθξηκέλα γηα ην θηήξην «ηεο πξψελ 

Αγξνηνιέζρεο» ζηελ θνηλφηεηα Βξίζαο αιιά θαη ζε φια ηα θηίξηα πνπ επιήγεζαλ απφ ηνλ ζεηζκφ ηεο 

12/6/2017 εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

5 5
Ο
  

Η/Δ 

19 πγθξφηεζε  α) 

επηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκψλ, 

Αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ θαη 

χλαςεο 

πκβάζεσλ  

Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ, 

εθηφο ησλ 

απεπζείαο 

αλαζέζεσλ θαη 

β) Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο 

Δλζηάζεσλ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

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. 

πγθξνηεί: 

Α)Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ αλνηθηψλ (ειεθηξνληθψλ) θαη 

ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ Πξφεδξνο 

2 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΑΡΑ Μέινο 

3 ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΤΣΔΓΝΗΩΣΖ Μέινο 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα 
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1 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΔΛΖΝΑ Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο 

2 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΗΣΕΗΝΑ Μέινο 

3 ΜΑΡΗΑΝΘΖ ΚΑΡΑΚΑΚΖ Μέινο 

 

Β) Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ δηαγσληζκψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΜΑΚΡΤΓΑΚΖ Πξφεδξνο 

2 ΒΗΚΣΩΡΗΑ ΚΑΘΗΩΣΟΤ Μέινο 

3 ΑΡΓΤΡΗΟ ΥΑΣΕΖΜΑΛΛΖ Μέινο 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 ΘΔΟΓΩΡΑ ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο 

2 ΣΑΞΗΑΡΥΟΤΛΑ ΓΚΡΗΣΕΗΩΣΟΤ Μέινο 

3 ΣΔΓΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ Μέινο 

 

Η ζεηεία ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ ζα είλαη εηήζηα.                                                        

 

 
6 6

Ο
  

Η/Δ 

20 Δμαίξεζε απφ 

ηελ εθαξκνγή 

ηεο πελζήκεξεο 

εξγαζίαο θαη 

θαζηέξσζε 

24σξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Σκήκαηνο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη: 

A) Σελ εμαίξεζε από ηελ εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη θαζηέξσζε ηεο 24σξεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα 

ην έηνο 2021, ήηνη  απφ 01-01-2021 έσο θαη 31-12-2021. 

B) Σν πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα 

ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ηηο Κπξηαθέο - εμαηξέζηκεο εκέξεο εκεξήζηα θαη λπρηεξηλή, λπρηεξηλέο 

ώξεο θαζώο θαη λπρηεξηλή εξγαζία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο είλαη: 



 6 

Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

 Γύν  ( 2 ) ππάιιεισλ  Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ: 

  1)   ΓΔ Υεηξηζηώλ Υσκαηνπξγηθώλ : Έλαο (1) 

  2)  ΤΔ Δξγαηώλ :  Έλαο (1) 

 Σξεηο   (3) ππάιιεινη Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ:  

       1)   ΓΔ Οδεγώλ:   Έλαο (1)  

       2) ΤΔ Βνεζεηηθώλ ρεηξσλαθηηθώλ εξγαζηώλ: Γύν (2)  

Γ)  Γηα ην αλσηέξσ πξνζσπηθό ν αξηζκόο ησλ σξώλ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, εξγαζία θαηά ηηο 

Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαζώο θαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο δελ κπνξνύλ λα ππεξβνύλ 

θαηά κήλα απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.4258/2014 θαη ζηελ παξ.12 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.3731/2008. Σα όξηα ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο είλαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία 

θαη εξγαζία θαηά ηα Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο έσο 30 ώξεο κεληαίσο θαη γηα λπρηεξηλή 

εξγαζία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο έσο 120 ώξεο κεληαίσο αλά 

ππάιιειν. 

Γ) Κάιπςε δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 

2021, από ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ σο εμήο: 

Κ.Α.Δ. ΣΙΣΛΟ ΠΟΟ 

30.6022.0001 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα ηηο 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο 

πξόζζεηεο ακνηβέο 

5.000,00 € 

 

7 7
Ο
  

Η/Δ 

21 Λήςε απφθαζεο γηα 

ηελ έθθξηζε 

θαηαζθεπήο 

δηάβαζεο πεδψλ επη 

αγξνηηθνχ δξφκνπ 

κεηαμχ δπν 

νηθνπέδσλ 

ηδηνθηεζίαο ηεο 

μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο  «Κιάξα» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Αλαβάιεη ην παξαπάλσ ζέκα γηα λα ζπδεηεζεί ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε γηα λα 

κπνξεί λα παξαζηεί κε ζχλδεζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαη ν Πξφεδξνο ηεο 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Πέηξαο.-  
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ζην Απιάθη Πέηξαο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγηθήο 

ζπλέλσζεο απηψλ 

8 8
Ο
  

Η/Δ 

22 Λήςε 

απφθαζεο γηα 

ηελ άδεηα 

παξαρψξεζεο 

ειεχζεξνπ 

ρψξνπ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε 

πειαηψλ θαη 

θνξηνεθθφξησ

ζε 

εκπνξεπκάησλ 

θαηαζηήκαηνο 

(Μίλη κάξθεη) 

ζηελ 

Κνηλφηεηα 

Μαληακάδνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

A)Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο «Φφξησζε-εθθφξησζε-απαγνξεχεηε ε 

ζηάζκεπζε κπξνζηά ζην θαηάζηεκα (Μίλη Μάξθεη) ηεο θαο Παηζηιέιιε Μαξηάλζεο ζηελ 

Κνηλφηεηα Μαληακάδνπ θαζψο θαη πηλαθίδαο φπνπ ζα  αλαγξάθνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο 

φπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θφξησζε- εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ. 

 

B) Σν ηκήκα πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ  Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

παξαθαιείηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

9 9
ο
  

Η/Δ 

23 Έθδνζε 

απφθαζεο γηα 

ζέζε παξθηλγθ 

ππεξεζηαθνχ 

νρήκαηνο ζηελ 

Αγία 

Παξαζθεπή 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 A)Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε κφληκεο ζέζεο πάξθηλγθ κπξνζηά απφ ηελ απιφπνξηα ηεο 

εηζφδνπ ηνπ γξαθείνπ ηεο δνκήο «Βνήζεηαο ζην ζπίηη» ζηελ Κνηλφηεηα Αγίαο Παξαζθεπήο, 

θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο πνπ λα θαηνρπξψλεη ηελ ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο ζην 

ρψξν απηφ. 

 

B) Σν ηκήκα πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ  Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

παξαθαιείηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
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10 10
Ο
  

Η/Δ 

24 Αίηεκα θνξέα 

Σνπξηζκνχ 

Μήζπκλαο δπν  

ζέζεσλ 

παξθηγθ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α)Δγθξίλεη ηελ δηάζεζε δχν ζέζεσλ παξθηλγθ ζηελ είζνδν ηνπ παξθηλγθ ζην θνξέα  

Σνπξηζκνχ Μήζπκλαο, γηα  ηηο αλάγθεο ηνπ πνιπρψξνπ. 

Β) Σε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ , 

γηα ηνλ νξηζκφ ησλ δχν ζέζεσλ παξθηλγθ, ζα  ηελ επηβαξπλζεί ν ίδηνο ν Φνξέαο Σνπξηζκνχ 

Μήζπκλαο. 

Γ) Σν ηκήκα πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ  Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

παξαθαιείηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 
 

11 11
Ο
  

Η/Δ 

25 Σνπνζέηεζε 

πηλαθίδαο ζηελ 

Κνηλφηεηα 

Καιινλήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

A) Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο (Ρ-28) απαγφξεπζεο θαηεχζπλζεο «ΓΔΞΙΑ» πξνο 

ηνλ θεληξηθφ δξφκν, ζην ζεκείν ηεο νηθίαο ηδηνθηεζίαο Δπζηξάηηνπ Αιβαλνχ ζηελ 

Κνηλφηεηα Καιινλήο. 

B)Σν ηκήκα πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ  Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

παξαθαιείηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

12 12
Ο
  

Η/Δ 

26 Σνπνζέηεζε 

πηλαθίδαο 

ηξνραίαο ζηε 

Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα 

πθακηλέαο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

  Απνδέρεηαη ηελ αλσηέξσ ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 1.910,70 ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

A)Δγθξίλεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζηελ θνηλφηεηα πθακηλέαο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, γηα ηηο παξαθάησ ζέζεηο:  

1)  Θέζε :Γεκνηηθφ ρνιείν πθακηάο. 

     2 πηλαθίδεο ειάρηζηε ηαρχηεηα 20ρικ. 

     2 πηλαθίδεο δηάβαζε παηδηψλ 

2)   Θέζε: θάια πθακηάο  

      2 πηλαθίδεο Έμνδνο Παξθηλγθ 

B) Σν ηκήκα πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ  Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

παξαθαιείηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
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13 13
Ο
  

Η/Δ 

27 Λήςε απφθαζεο 

γηα ηνπνζέηεζε 

θσζθνξνχρσλ 

πιαζηηθψλ 

θνισλαθίσλ ζην 

θεληξηθφ δξφκν 

πξνο θάια 

Καιιoλήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

A) Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε θσζθνξνχρσλ πιαζηηθψλ θνισλαθίσλ, ζε ραληάθη 

απνζηξάγγηζήο φκβξησλ πδάησλ, ην νπνίν βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ θηήκαηνο ηνπ θνπ 

Κνπηξνπιή ηαχξνπ, ζην θεληξηθφ δξφκν απφ Καιινλή πξνο θάιαο Καιινλήο.  

 

B) Σν ηκήκα πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ  Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

παξαθαιείηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

 
 

14 14
Ο
 

Η/Δ 

28 Έγθξηζε ζέζεσλ 

θαηαζθεπήο 

αληιηνζηαζίσλ 

ιπκάησλ ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ ηεο 

Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο 

Πνιηρλίηνπ ζηα 

πιαίζηα 

ηξνπνπνίεζεο 

ηεο κειέηεο 

«ΤΣΗΜΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ 

ΔΧ ΔΔΛ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Γλσκνδνηνχλ θαηαξράο ζεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ ΓΔΤΑΛ ζέζεηο 

θαηαζθεπήο ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Πνιηρλίηνπ εληφο ηνπ νηθηζκνχ Πνιηρλίηνπ ζηα πιαίζηα ηξνπνπνίεζεο ηεο 

κειέηεο «ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ ΔΧ ΔΔΛ» ζηηο 

ζέζεηο : 

Α) παξά ηεο παξφδνπ Ιαηξνχ Υ.Καθάκπνπξα (ζέζε Λίβαδνο) ζην    

     ζηαπξνδξφκη απέλαληη απφ ην ζηδεξνπξγείν ηνπ Βαιειή Κσλζηαληίλνπ 

Β) ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ ζηα πξψελ ζθαγεία Πνιηρλίηνπ,  

     φπσο απηέο ζεκεηψλνληαη επί ησλ απνζπαζκάησλ ράξηε ηεο κειέηεο. 

 

2. Η ΓΔΤΑΛ λα εξεπλήζεη αλ νη ζέζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζηνχλ είλαη θνληά ζε ηδηνθηεζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηηο 

ηδηνθηεζίεο ή κέζα ζε ηδηνθηεζίεο πνπ πξέπεη λα παξαρσξεζνχλ ή λα αγνξαζηνχλ απφ 

απηνχο νη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αληιηνζηαζίσλ.  

 

3. Γηα φια ηα παξαπάλσ ζπκθψλεζε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πνιηρλίηνπ πνπ ήηαλ 

παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε. 

 
15 15

Ο
 

Η/Δ 

29 Έγθξηζε [ΟΜΟΦΧΝΑ] 
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Καλνληζκνχ 

Καζαξηφηεηαο» 

ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

Αλαβάιεη ην παξαπάλσ ζέκα γηα λα ζπδεηεζεί ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα λα ελεκεξσζνχλ πιεξέζηεξα νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη 

πνπ δελ δηάβαζαλ ηνλ θαλνληζκφ θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ζήκεξα 

ηελ άπνςε ηνπο επ’ απηνχ.-  
 

16 16
Ο
 

Η/Δ 

30 Αιιαγή θνξέα 

εθηέιεζεο 

πξάμεο κε 

ηίηιν: «Μειέηε 

αλάπιαζεο 

δεκνηηθνχ 

ρψξνπ πιεζίνλ 

Ληκέλα ηγξίνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θαη δεηά απφ ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ηελ αιιαγή 

ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο εληαγκέλεο πξάμεο κε ηίηιν «Μειέηε αλάπιαζεο δεκνηηθνχ ρψξνπ 

πιεζίνλ Ληκέλα ηγξίνπ» θαη θσδηθφ ΑΜΠ2020ΜΠ98800028 ζηε ΑΜΠ988 ηνπ ΠΓΔ 2020 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, απφ Γήκν 

Μπηηιήλεο ζε Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, ιφγσ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο 

 

17 17
Ο
 

Η/Δ 

31 3ε 

Σξνπνπνίεζε 

Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 3
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

όπσο απηή αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΗΣΩΖ 

2021 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΝΔΑ ΠΗΣΩΖ 

2021 

ΜΔΗΩΖ 

ΠΟΟΤ 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

1 Δξγαζίεο άξζεο επηθηλδπλόηεηαο 

ηνηρείσλ αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ 

θαη αγξνηηθώλ νδώλ 

θνηλόρξεζηνπ ραξαθηήξα Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

100.000,00 

€ 

1.000,00 € 99.000,00 

€ 

30.7333.0010 

2 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ 

ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΟΓΩΝ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

300.000 € 1.000,00 € 299.000,00 

€ 

30.7333.0012 
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3 Επιζκεσή - βεληίωζη δημοηικών 

δικηύων ηλεκηροθωηιζμού 

85.000,00 

€ 

60.000,00 € 25.000,00 

€ 

30.7335.0001 

4 Βεληίωζη και επέκηαζη 

ανηιπλημμσρικών έργων και 

έργων διεσθέηηζης ζηο ρέμα 

Αγίοσ Ιγναηίοσ ζηη θέζη ¨Γέθσρα¨ 

Μήθσμνας  

19.500,00 

€ 

4.500,00 € 15.000,00 

€ 

30.7336.0001 

5 Καηεδαθίζεηο επηθηλδύλσλ 

θηηζκάησλ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

70.200,00 

€ 

30.200,00 € 40.000,00 

€ 

30.7422.0001 

 

 
18 18

Ο
 

Η/Δ 

32 Οξηζκφο κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ 

ππφ ζχζηαζε 

Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ 

επσλπκία  

«ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΧΠΟ 

ΓΗΜΟΙΟΤ 

ΓΙΚΑΙΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ, 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΓΗΜΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ 

ΛΔΒΟΤ» ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Σνλ νξηζκφ ησλ παξαθάησ κειώλ  ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ «ΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ» σο εμήο: 

 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΒΑΡΖ ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΑΜΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

2 ΗΩΑΘΔΗΚ ΕΑΣΑΟΩ ΓΔΙΑΓΩΡΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ ΑΗΟΔΡΝ ΚΔΙΝΠ 

3 ΑΙΔΜΗΝ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ ΟΝΠΖΠ ΚΗΑΣΑΖΙ ΑΗΟΔΡΝ ΚΔΙΝΠ 

4 ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΗΑΝΘΖ ΠΗΣΑ ΗΩΑΝΝΑ-ΔΛΔΝΖ ΑΗΟΔΡΝ ΚΔΙΝΠ 

5 ΚΝΙΒΑΙΖ ΔΙΔΛΖ ΣΑΡΕΖΘΟΗΑΕΖΠ 
ΣΟΗΠΝΠΡΝΚΝΠ 

ΑΗΟΔΡΝ ΚΔΙΝΠ 

6 ΒΑΜΔΒΑΛΖΠ 
ΠΡΑΟΝΠ 

ΞΑΛΡΑΣΝΠ ΑΛΡΩΛΗΝΠ ΑΗΟΔΡΝ ΚΔΙΝΠ 

7 ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ 
ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

ΑΛΡΩΛΑΘΑ-ΔΦΦΔ ΚΞΝΠΝΙΑ ΚΔΙΝΠ-
ΓΖΚΝΡΖΠ 

8 ΞΔΙΔΘΝΠ  ΘΔΝΣΑΟΖΠ ΚΩΟΝ ΑΛΡΗΓΝΛΖ ΚΔΙΝΠ-
ΓΖΚΝΡΖΠ 
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       Καιινλή, 26 Ιαλνπαξίνπ 2021 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ                                                                                                                                                                    

Λέζβνπ 9 ΘΑΟΓΑΟΑΠ ΠΩΡΖΟΖΠ ΘΩΠΡΑΘΖ ΚΑΟΗΑ ΚΔΙΝΠ-
ΓΖΚΝΡΖΠ 

 

Β) Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ  θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ. 
 

19 19
Ο
 

Η/Δ 

33 πδήηεζε θαη 

ιήςε απφθαζεο 

επί ηνπ απφ 

25/1/2021 

εγγξάθνπ ηνπ 

Γηθηχνπ 

Κνηλνηήησλ 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1. Απνδέρνληαη ηα αλαθεξόκελα ζην από 25/01/2021 έγγξαθν ηνπ  Γηθηύνπ 

Κνηλνηήησλ Λέζβνπ. 

 

2. ηεξίδνπλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηώλ αθνύ ρξεηάδνληαη νπζηαζηηθή ζηήξημε 

κε έξγα θαη ππεξεζίεο θαη όρη κε αληηδεκνθξαηηθά κέηξα, εηδηθά ηώξα έηζη 

όπσο δηακνξθώλεηαη ε θαηάζηαζε κε ηελ παλδεκία πνπ ν πξσηνγελήο ηνκέαο 

ηεο νηθνλνκίαο ρξεηάδεηαη λα ηνλσζεί ε δσή ζηηο Κνηλόηεηεο. 

 
 


