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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 32/21-12-2020 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
 

280 37ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνύ  

έηνπο 2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 37ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

Α. ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ  ΣΟΤ  Κ.Α. (είζπξαμε θξαηήζεσλ ιφγσ αλεπαξθνχο αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ): 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

4131.0022 «Δηζθνξά ππέξ ζπιιφγνπ ΔΜΓΤΓΑ Ν.Λέζβνπ» 250,00 

 πλνιηθφ πνζφ  αχμεζεο εζφδσλ  250,00 

                  

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Β. ΣΖΝ ΜΔΗΩΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΩ  K.A.: 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6737.0001 «Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ» 17.800,00 

 πλνιηθφ πνζφ κείσζεο εμφδσλ  17.800,00 

 

         Γ. Σελ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 18.050,00 επξψ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαη 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ σο εμήο: 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

Γ. ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΟΤ Κ.Α. 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 
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70.7131.0001 «Γηάζεζε δπν νρεκάησλ (θνξηεγώλ) ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ 

από ην ηκήκα Πνιηηηθήο θαη Δπνπηείαο Κξαηηθώλ Απηνθηλήησλ 

ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ». 

 7.800,00 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

Δ. ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ  Κ.Α. 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

00.6111 «Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» 10.000,00 

00.8231.0022 «Απφδνζε εηζθνξάο ππέξ ζπιιφγνπ ΔΜΓΤΓΑ Ν.Λέζβνπ»  250,00 

 πλνιηθφ πνζφ αχμεζεο εμφδσλ  18.050,00 
 

2 2
ο
 

Η/Δ 

281 38ε Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

Οηθνλνκηθνύ  

έηνπο 2020 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ 38ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020 σο εμήο: 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ  

      Α. Σελ απνδνρή πνζνχ 156.537,42 επξψ έθηαθηεο επηρνξήγεζεο απφ ην Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. 

 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1219.0006 «Έθηαθηε επηρνξήγεζε απφ ην Τπ. Δζσηεξηθψλ  πξνο θάιπςε 

έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19 θαζψο θαη ινηπέο δαπάλεο» 

 156.537,42 

 

  

       Β. Σελ απνδνρή πνζνχ 300.000,00 επξψ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ – Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζχινπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ Κ.Α. 

 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

1219.0007 «Υξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ – Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζχινπ, γηα απνδεκηψζεηο απφ πξνθιεζείζεο δεκίεο γηα ην έηνο 

2019, απφ ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο πξνζσξηλήο θηινμελίαο 

κεηαλαζηψλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

300.000,00 

 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ  

         Γ. Σελ κεηαθνξά ησλ πηζηψζεσλ απηψλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή     

  ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγία πηζηψζεσλ κε Κ.Α.: 
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ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ 

10.7134.0005 «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ηειεδηάζθεςεο(θάκεξεο, ππνινγηζηέο, 

ζθάλεξ θιπ)» 

30.000,00 

70.6495.0002 «Κάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19 θαζψο θαη ινηπέο δαπάλεο» 

126.537,42 

70.6495.0003 «Απνδεκηψζεηο απφ πξνθιεζείζεο  δεκίεο γηα ην έηνο 2019 απφ 

ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο πξνζσξηλήο θηινμελίαο κεηαλαζηψλ ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

300.000,0 

 

 

3 3
ο
  

Η/Δ 

282 Δμαίξεζε από ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

πελζήκεξεο 

εξγαζίαο θαη 

θαζηέξσζε 

24σξεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο Σκήκα 

Καζαξηόηεηαο- 

Απνθνκηδήο θαη 

Αλαθύθισζεο ηεο 

Γ/λζεο  

Καζαξηόηεηαο  ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη: 

Α) Σελ εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη θαζηέξσζε ηεο 24σξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο Σκήκα Καζαξηφηεηαο- Απνθνκηδήο θαη Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ γηα ην έηνο 2021, από 01-01-2021 έσο θαη 31-12-2021. 

Β)Σν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο Σκήκα Καζαξηφηεηαο- Απνθνκηδήο θαη Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο 

πνπ απαηηείηαη γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηηο Κπξηαθέο - εμαηξέζηκεο εκέξεο εκεξήζηα θαη λπρηεξηλή, 

λπρηεξηλέο ψξεο θαζψο θαη λπρηεξηλή εξγαζία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο είλαη: 

1. Σξηάληα (30) κφληκνη ππάιιεινη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ: 

1) ΓΔ Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο: Έλαο (1) 

2) ΓΔ Οδεγψλ Απνξξηκκαηνθφξνπ (Απηνθηλήηνπ): Έληεθα (11) 

3) ΤΔ16 Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο: Γέθα νθηψ (18) 

2. Γψδεθα (12) ππάιιεινη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ: 

1) ΓΔ Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο: Έλαο (1) 

2) ΓΔ Οδεγψλ Απνξξηκκαηνθφξνπ (Απηνθηλήηνπ): Σέζζεξηο (4) 

3) ΤΔ16 Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο: Δπηά (7) 

3. Σξηάληα (30) ππάιιεινη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ: 

Γέθα (10) Οδεγνί Απνξξηκκαηνθφξνπ (Απηνθηλήηνπ), είθνζη (20) Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο. 

 Γ) Οη αλσηέξσ ππάιιεινη εθηεινχλ εθ πεξηηξνπήο θπιηφκελεο βάξδηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ 

αξρφκελν απφ ηηο 04:00 π.κ. θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

Γηα ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ ν αξηζκφο ησλ σξψλ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαζψο θαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ 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 

φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο είλαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία θαη εξγαζία θαηά ηα Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο 
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εκέξεο έσο 30 ψξεο κεληαίσο θαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο έσο 

120 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: 

 

Κ.Α.Δ. ΣΗΣΛΟ 

20.6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 

20.6022.0001 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα ηηο εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 

20.6042 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο 

πξφζζεηεο ακνηβέο 
 

4 4
Ο
  

Η/Δ 

283 ρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκό ζέζεσλ 

πξαθηηθήο 

άζθεζεο 

ζπνπδαζηώλ ΣΔΗ  

ζην Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Εεηά ηελ έγθξηζε απαζρόιεζεο 5 (πέληε) ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ ΣΔΗ, απφ ηα 

αξκφδηα Τπνπξγεία , θαιχπηνληαο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ εηζήγεζε. 

 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ΣΔΗ πξαγκαηνπνηείηαη γηα έλα εμάκελν κε εκεξνκελία 

έλαξμεο απφ 1/09/2020. 

 

Ζ κεληαία απνδεκίσζε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζε 176,08 Δπξώ, ελψ ε 

αζθάιηζε ηνπο γηα επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, ε Οπνία βαξχλεη ην Ν.Π. ππνινγίδεηαη ζην 1% επί 

ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο 12
εο

 αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΗΚΑ (10,11€), δει. ζπλνιηθά 

186,19€ κεληαία/ζπνπδαζηή. 

 

Οη απνδεκηψζεηο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθνπκέλσλ θνηηεηψλ ΣΔΗ βαξχλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ππφ Κ.Α.Δ 10.6041.002, 15.6041.002, 

10.6054.004, 15.6054.004 κε ην πνζφ 3. 723,80 ΔΤΡΩ (5 ζέζεηο αλά εμάκελν Υ 186,19 επξώ 

Υ4 κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο κέρξη ηέινο ηξέρνληνο νηθ. ‘Έηνπο) θαη κε πνζφ 

11.171,40 ΔΤΡΩ (5 ζέζεηο αλά εμάκελν Υ 186,19 επξώ Υ 12 κήλεο) γηα θάζε έλα από ηα 
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επόκελα νηθνλνκηθά έηε. 

 

Γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρεη δεζκεπζεί ε αληίζηνηρε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 

2020 θαη ζα δεζκεχεηαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα θαζέλα απφ 

ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε θαη γηα πεληαεηία, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ πξση:16575/4-12-

2020 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 
 

5 5
Ο
  

Η/Δ 

284 Δπαλαπξνθήξπμε 

δηαγσληζκνύ 

δεκνπξάηεζεο ηνπ 

αγξνηεκαρίνπ 

«ΚΖΠΟ» 

θιεξνλνκίαο 

Παξάζρνπ ή 

Παξαζθεπά Σδίηδε 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α)Παξέρεη εθ λένπ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ , γηα ηελ επαλαπξνθήξπμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ αγξνηηθνχ αθηλήηνπ «ΚΖΠΟ -

ΓΔΡΝΑ», ζην νπνίν ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ είλαη ζπληδηνθηήηεο κε ην 

Βνζηάλεην Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1293/1 -10-1935 

Γεκφζηα Γηαζήθε ηνπ Παξάζρνπ Δπζηξαηίνπ Σδηηδή.  

 

Β)Πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξάηεζεο, σο αθνινχζσο:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ 

 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΔΣΖΗΟ ΣΗΜΖ  

  ΜΗΘΩΜΑ ΔΚΚΗΝΖΖ  

 ΚΖΠΟ - ΓΔΡΝΑ 50,00€ 100,00€ 50,00€ 

 

 

 

 

 

Γ) Οη δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο ζα γίλνπλ απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα αξκφδηα 

Όξγαλα ηνπ Γ. Ν. Μπηηιήλεο «Βνζηάλεην» 

 
6 6

Ο
  

Η/Δ 

285 «ύζηαζε Ν.Π.Γ.Γ. κε 

ηελ επσλπκία 

«ΝΟΜΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΟ 

ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ύζηαζε ηνπ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ σο ε 

εηζήγεζε  
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ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Γήκνπ Γπηηθήο 
Λέζβνπ 

7 7
ο
  

Η/Δ 

286 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο γηα ηελ 

έληαμε ζην 

Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΖ», κε ηίηιν 

«Χξίκαλζε έξγσλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

(Πξόζθιεζε ΑΣ09) 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ]    

Α) Βεβαηώλεη ηελ ζθνπηκόηεηα εθπόλεζεο ηνπ παθέηνπ κειεηώλ «Μειέηεο σξίκαλζεο 

έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα (α) ηελ αλάπηπμε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) γηα θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξνπαξαγσγή (β) ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, (γ) ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη (δ) ηελ αμηνπνίεζε ησλ Γεσζεξκηθψλ 

Πεδίσλ Σνπηθνχ Δλδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ». 

 

    Β) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ», κε ηίηιν «Ωξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» 

(Πξφζθιεζε ΑΣ09). 

 

   Γ) Απνδέρεηαη ηνπο θάησζη όξνπο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ», ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 14577/24-07-2020 Πξόζθιεζε ΑΣ09 (ΑΓΑ: 

Φ6ΘΞ46ΜΣΛ6-1ΧΔ) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ :  

 
1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΖΖ  

Ζ πξφζθιεζε αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ έξγσλ / πξνκεζεηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 

 2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΚΛΖΖ  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζε 100.000.000 επξώ (€).  O Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ 

δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα ηξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα ηεο Πξφζθιεζεο. χκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 22766 (ΦΔΚ 1386/Β/14.04.2020), ε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ 

Ν.4509/2017 φπσο ηζρχεη, πνπ εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αλαπηπμηαθψλ δαλείσλ πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζπλνκνινγνχληαη κε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη απνπιεξψλνληαη απφ πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κέζσ ινγαξηαζκνχ πνπ ζπζηήλεηαη ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
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3. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη έσο ηελ 31εΓεθεκβξίνπ2023, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζε πεξηπηψζεηο 

δηθαηνινγεκέλσλ αηηεκάησλ ησλ Γηθαηνχρσλ. Ζ παξάηαζε δίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Ωο 

έλαξμε ππνβνιήο ησλ Αηηεκάησλ έληαμεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη 

σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ νξίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2020. Ζ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ δχλαηαη λα ιήμεη ζε ρξφλν λσξίηεξν ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο εκεξνκελίαο ζε 

πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ πξνο δηάζεζε πξνυπνινγηζκνχ. 

 ηελ  πξόζθιεζε (ΑΣ09) πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη όξνη, νη νδεγίεο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά έληαμεο ζην πξόγξακκα.» 

 
8 8

Ο
  

Η/Δ 

287 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξόηαζεο γηα ηελ 

έληαμε ζην 

Πξόγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΖ», κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ-Αγξνηηθήο 

νδνπνηία» 

(Πξόζθιεζε ΑΣ05) 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ]    

 Α)  Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Πξόγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο ηεο Απηνδηνίθεζεο «ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ» κε άμνλα πξνηεξαηόηεηα  «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ 

νηθηζκώλ» κε ηίηιν «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ-Αγξνηηθή Οδνπνηία» (Πξφζθιεζε ΑΣ05) κε ηνλ παξαθάησ ηίηιν: 

«Αζθαιηφζηξσζε νδνχ (Πνηακηά) απφ 4ν ρικ Δπαξρηαθήο Οδνχ Καιινλήο- Παξαθνίισλ έσο ηνλ νηθηζκφ ''Αλεκφηηα'' ηεο Γ.Δ. 

Καιινλήο», πξνυπνινγηζκνχ 1.287.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

   Β) Απνδέρεηαη ηνπο  όξνπο  ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 

14575/24-07-2020 Πξόζθιεζε ΑΣ05 (ΑΓΑ: 9Ζ5746ΜΣΛ6-ΓΤ3) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ηίηιν «ΑΒΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ – ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΪΑ» θαη ηνπο θάησζη 

επηγξακκαηηθνχο φξνπο :  

- 1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΖΖ  

Ζ πξφζθιεζε αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ο.Σ.Α. Α’ βαζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ 

βειηίσζε πθηζηάκελσλ δξφκσλ πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο.  

Γηα ηηο πξνο έληαμε πξάμεηο ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο» (δίθηπα απνρέηεπζεο, χδξεπζεο, 

νδνπνηίεο θιπ) θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο (νδνχο), πξέπεη γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θιίκαθαο, 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη επηπηψζεσλ ζηελ θπθινθνξία θαη ην επίπεδν φριεζεο ησλ θαηνίθσλ, λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

θνηλέο εξγαζίεο ηνπο (θνηλά ζθάκκαηα, απνθαηαζηάζεηο θιπ). Απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί ζην Σερληθφ Γειηίν ζην πεδίν ηεο 

ζπλέξγεηαο. 

 

2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΚΛΖΖ  
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζε 150.000.000 επξώ (€).  
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Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα ηξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαζψο 

θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ηεο Πξφζθιεζεο. χκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 22766 (ΦΔΚ 

1386/Β/14.04.2020), ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ 

άξζξνπ 69 ηνπ Ν.4509/2017 φπσο ηζρχεη, πνπ εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

αλαπηπμηαθψλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζπλνκνινγνχληαη κε 

δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη απνπιεξψλνληαη 

απφ πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κέζσ ινγαξηαζκνχ πνπ 

ζπζηήλεηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

3. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη έσο ηελ 31εΓεθεκβξίνπ2023, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζε πεξηπηψζεηο 

δηθαηνινγεκέλσλ αηηεκάησλ ησλ Γηθαηνχρσλ. Ζ παξάηαζε δίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Ωο 

έλαξμε ππνβνιήο ησλ Αηηεκάησλ έληαμεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη 

σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ νξίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2020. Ζ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ δχλαηαη λα ιήμεη ζε ρξφλν λσξίηεξν ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο εκεξνκελίαο ζε 

πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ πξνο δηάζεζε πξνυπνινγηζκνχ. Πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, 

επηηξέπεηαη ε επαλππνβνιή λέαο πξφηαζεο θαηφπηλ αθχξσζεο ηεο αξρηθήο πξφηαζεο. Ζ πξφηαζε αμηνινγείηαη 

βάζεη ηεο ηειεπηαίαο επηηπρνχο/έγθπξεο ππνβνιήο. 

 

 ηελ  πξόζθιεζε (ΑΣ05) πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη όξνη, νη νδεγίεο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά έληαμεο ζην πξόγξακκα.» 

 
9 9

Ο
  

Η/Δ 

288 Έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο 

πίζησζεο πνπ 

αθνξά ηελ δαπάλε 

γηα ηελ 

αλζξσπηζηηθή-

θνηλσληθή αξσγή 

πξνο ζπλδεκόηεο 

καο ζε αλάγθε γηα 

ζνβαξνύο ιόγνπο 

πγείαο. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκνηώλ κε ην πνζό ησλ 600,00 επξώ αλά άηνκν ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6473.0001 πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2020. 

 

Οη ελ ιόγσ δαπάλεο γηα  ηελ αλζξσπηζηηθή-θνηλσληθή αξσγή πξνο ζπλδεκόηεο καο ζε 

αλάγθε, γηα ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο, πεξηιακβάλνπλ : ηελ νθεηιόκελε εθ ηνπ Γήκνπ καο 

αξσγή θαη επαηζζεζία γηα ηνπο ζπλδεκόηεο καο ζε απόιπηε αλάγθε πνπ αθνξά ζηελ 

επηδόηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ από θαη πξνο ηα ζεξαπεπηηθά ηδξύκαηα ησλ Αζελώλ, 

θαζώο θαη ηελ κηθξή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αηηνύλησλ γηα έμνδα δηαβίσζεο θαη 

θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ 
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10 10
Ο
  

 

Η/Δ 

289 Απνδνρή ηεο 

πίζησζεο Γ’ 

θαηαλνκήο ΚΑΠ 

2020 θαη δηάζεζεο 

ησλ δηαηηζέκελσλ  

πνζώλ πξνο ηηο 

ζρνιηθέο επηηξνπέο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Απνδέρεηαη ηελ δηάζεζε  πίζησζεο  ηεο Γ’ θαηαλνκήο ΚΑΠ 2020 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ,  ύςνπο 90.623,86 (Αξρηθό πνζό 90.760,00 € κε θξαηήζεηο ππέξ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ &Γαλείσλ κε πνζό 136,146) πνπ αθνξά ηελ θάιπςε δαπαλώλ 

γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην δηάζηεκα 

επηεκβξίνπ- Γεθεκβξίνπ 2020. 

  

Πξνηείλεηαη δε ε θαηαλνκή αλά βαζκίδα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο σο εμήο:  

 

Γηαηηζέκελε πίζησζε :90.623,866  

 

 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 60% ήηνη: 54.158,306  

 

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 40% ήηνη :36.465,556»  

 
11 11

Ο
  

Η/Δ 

290 Έγθξηζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή

ο ακνηβήο 

(ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 

314/2020 Α.Ο.Δ 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ] 

  Α)Σελ έγθξηζε ζπκβνιαηνγξαθηθήο ακνηβήο ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθν Μαληακάδνπ θ. 

Κνπικπάλε Ησάλλε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε ζύληαμε κεηαβηβαζηηθνύ πσιεηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ αγνξάο νηθνπέδνπ ζηελ Κνηλφηεηα Μαληακάδνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. Ζ ακνηβή ηνπ πνζνύ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 1.500,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ. 

     Β) Ζ ακνηβή ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.00.6111, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξαθώλ» 

 
12 12

Ο
  

Η/Δ 

291 Αλαπξνζαξκνγή 

(αύμεζε) σξώλ 

απαζρόιεζεο 

ζρνιηθώλ 

θαζαξηζηξηώλ 

    [ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ αύμεζε ησλ σξώλ απαζρόιεζεο ζηηο θάησζη, ΗΓΟΥ ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο/έο ζύκθσλα κε 

ηνλ αξηζκό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε κεγαιύηεξε αλάγθε ήηνη:  

Aύμεζε σξώλ απαζρόιεζεο θαηά δύν (2) ώξεο εκεξεζίσο  πελζήκεξεο εξγαζίαο γηα ηηο/ηνπο θάησζη 

αλαθεξόκελνπο/εο : 

α/α Ολνκα/λπκν εξγαδνκέλνπ ρνιηθή κνλάδα Πξφηαζε αχμεζεο σξψλ 

1 ΒΑΣΖ ΘΔΛΞΖ Γεκνηηθφ-Νεπηαγσγείν Μήζπκλαο 2 ψξεο 
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       Καιινλή, 22 Γεθεκβξίνπ 2020 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ                                                                                                                                                                    

ΗΓΟΥ θαηά δύν(2) 

ώξεο εκεξεζίσο 

γηα ηελ θάιπςε 

ησλ απαηηνύκελσλ 

ππεξεζηώλ 

2 ΓΗΑΜΠΟΤΛΛΔΛΖ ΚΑΑΝΓΡΑ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Άληηζζαο 2 ψξεο 

3 ΕΟΤΜΠΟΤΝΔΛΛΖ ΓΔΠΟΗΝΑ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Μεζνηόπνπ 2 ψξεο 

4 ΣΟΠΛΑΚΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ Γπκλάζην- Λχθεην Πέηξαο 2 ψξεο 

5 ΚΑΓΖΓΗΟΤΡΑΝΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Γπκλάζην- Λχθεην Πέηξαο 2 ψξεο 

6 ΠΑΓΚΑΛΗΝΖ ΡΟΓΑΝΘΖ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Δξεζνύ 2 ψξεο 

7 ΓΔΩΡΓΔΛΛΖ ΥΡΤΑΝΘΖ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν θνπηάξνπ 2 ψξεο 

8 ΜΤΚΩΝΗΑΣΟΤ ΜΑΡΗΑΝΘΖ Γεκνηηθφ-Δηδηθφ ζρνιείν Καιινλήο 2 ψξεο 

9 ΝΑΝΗΓΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Κεξακίνπ 2 ψξεο 

10 ΑΛΔΞΔΛΛΖ ΠΔΡΔΦΟΝΖ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Υηδήξσλ 2 ψξεο 

11 ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Γαθίσλ 2 ψξεο 

12 ΛΗΝΑΡΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Παξαθνίισλ 2 ψξεο 

13 ΛΟΚΟΤ ΘΔΟΓΟΗΑ Νεπηαγσγείν Βξίζαο 2 ψξεο 

14 ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΡΟΓΑΝΘΖ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Αξίζβεο 2 ψξεο 

15 ΑΜΠΑΣΕΖ ΜΑΡΗΑΝΘΖ Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Φίιηαο 2 ψξεο 
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292 Οξηζκόο 

εθπξνζώπσλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηόρσλ ηεο 

ΓΔΓΑΠΑΛ. ΑΔ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

ΟΡΗΕΔΗ εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ σο ηαθηηθά κέιε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο ΓΔΓΑΠΑΛ Α.Δ., κε αληίζηνηρν αξηζκφ κεηνρψλ, ηνπο: 

1. Απνζηόινπ ηέθαλν πνπ  ζα εθπξνζσπεί 999 κεηνρέο 

2. Γήζνο Παλαγηώηεο  πνπ ζα εθπξνζσπεί  999 κεηνρέο 

3. Μαθξνγηάλλεο Γεώξγηνο πνπ ζα εθπξνζσπεί 811 κεηνρέο  

 

Ωο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο : 

1. Ρνύζζε Μηραήι πνπ ζα εθπξνζσπεί 999 κεηνρέο 

2.  Γηαλλή-Κνθθηλέιιε Αζαλνύια πνπ ζα εθπξνζσπεί 999 κεηνρέο 

3. Εαθείξε Δπζηξάηην πνπ ζα εθπξνζσπεί 811 κεηνρέο  

 


