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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 4/02-03-2021 τακτική (κε ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ) ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 
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Α 

ΘΔΜ
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. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1
ο
 

ΕΚΤΟΣ  
Η/Δ 

35 Αληηθαηάζηαζε 

κειψλ Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο 

Ηζφηεηαο  

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ  λέα ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ε 

νπνία ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

 Πξόεδξνο νξίδεηαη ε Αληηδήκαξρνο, Ησάλλα Καηαλάθε 

 Μηα (1) Γεκνηηθή ύκβνπινο ηωλ ινηπώλ παξαηάμεωλ, νξίδεηαη ε Υξπζνχια  

Εσγξάθνπ 

 Μηα  (1) Τπάιιεινο ηεο Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ , 

νξίδεηαη ν  Αξγχξηνο Υαηδεκαιιήο (Αλαπιεξωηήο  Πξνϊζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

Παηδείαο-Γηα Βίνπ Μάζεζεο- Πνιηηηζκνύ- Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο) 

 Μηα (1) εθπξόζωπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ  ηνπ Γήκνπ νξίδεηαη ε  

Αγγειηθή Αξκαηνινχ  

 Έλαλ (1) εθπξόζωπν ηνπ επαγγεικαηηθνύ/εκπνξηθνύ ζπιιόγνπ ή ζπλεηαηξηζηηθήο 

νξγάλωζεο , νξίδεηαη ν Ηγλάηεο Μαξηφιαο 

 Μηα εθπξόζωπν (1) ηνπ ηνπηθνύ  γπλαηθείνπ θεκηληζηηθνύ ζπιιόγνπ , νξίδεηαη ε 

Μηθαέια Καςάιε 
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 Γύν εκπεηξνγλώκνλεο δεκόηεο κε  ηζόηηκε εθπξνζώπεζε ηωλ θύιωλ, νξίδνληαη  

Σνχια Γνπξνπδή θαη ν Θενράξεο Πειέθνο αληίζηνηρα. 

 

 

2 1
ο 

Η/Δ 

- Ολνκαζία Κεληξηθνχ 

δξφκνπ Άληηζζαο ζε 

«Οδφ Γηάλλε Β. 

Φσηηάδε» 

ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ  

3 2
ο
  

Η/Δ 

36 χλζεζε ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Β΄ζκηαο 

Δθπ/ζεο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ  λέα ζχλζεζε ηεο ρνιηθήο επηηξνπήο Β’ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ε νπνία ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδροσ 

  ΒΑΡΕΛΣΖΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ  

Αντιπρόεδροσ 
 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΓΡΙΣΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 

Μζλη 
 ΟΦΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΑ 

ΚΟΤΛΜΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΘΗΒΑΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 

ΣΙΝΕΛΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΖΚΕΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 

ΚΑΜΠΕΡΟΤ ΑΦΡΟΔΙΣΗ ΚΟΤΚΟΤΡΟΤΒΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ ΣΑΞΙΑΡΧΟΤΛΑ ΣΙΚΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΧΑΣΖΗΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΨΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ 

Διευθυντζσ χολείων 
 ΖΟΡΜΠΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΛΙΟΓΛΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ 

ΣΕΣΙΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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Εκπρόςωποι Γονζων και Κηδεμόνων 

ΒΑΡΒΕΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ ΑΝΝΑ 

Εκπρόςωποι Μαθητικών Κοινοτήτων 

ΚΟΤΣΟΤ-ΠΕΣΡΙΣΖΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑ ΕΤΣΡΑΣΙΟ 

Μζλη Αντιπολίτευςησ 
 ΔΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΤΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΔΟΤΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 
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Ο
  

Η/Δ 

37 ΚΑΣΑΝΟΜΖ 

ΠΗΣΧΔΧΝ 

ΣΗ ΥΟΛΗΚΔ 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Α)Απνδέρεηαη πίζησζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Α’ θαηαλνκήο ηνπ έηνπο 2021, γηα ηελ ηαθηηθή 

επηρνξήγεζε θάιπςεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κε αξ,πξση:11204/12-2-2021  θαη ΑΓΑ:ΦΕ0Α46ΜΣΛ6-

ΓΘΠ, πνζνχ 90.760,00 επξψ 

 

Β) Β. ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ θαηαλνκή ηνπ αλσηέξσ πνζνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ 

ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ σο εμήο: 

 

1)Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 60% 

2)Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 40% 

 

ΓΙΑΣΙΘΔΜΔΝΟ 

ΑΡΥΙΚΟ ΠΟΟ 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ 

ΣΑΜΔΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΓΑΝΔΙΩΝ 

ΣΑΜΔΙΑΚΑ 

ΓΙΑΘΔΙΜΑ 

ΜΔΣΑ ΣΙ 

ΚΡΑΣΗΔΙ 

ΠΟΑ ΑΝΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΓΑ 

90.760,00€ 136,14€ 90.623,86€ 
 

Πξωηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 60% 
-  

54.374,32€ 

Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 40% 
-  

36.249,54€ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
90.623,86€ 
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Ο
  

Η/Δ 

38 Καζνξηζκφο 

Κσδηθψλ πξ/ζκνπ 

νηθ. έηνπο 2021, σο 

δεθηηθψλ έθδνζεο 

Υξεκαηηθψλ 

Δληαικάησλ. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Καζνξίδεη ηνπο θάησζη  θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ σο δεθηηθνχ έθδνζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

 

Α/Α Κ.Α                                   ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

  1 00.6117.0004 Ακνηβέο Τπνζεθνθχιαθα. 

  2 00.6221 Σαρπδξνκηθά Σέιε. 

  3 00.6331.0001 Πιεξσκή εηζθνξψλ γηα άδεηα θαη ηέιε θπθινθνξίαο απη/ησλ, ΚΣΔΟ 

θ.ι.π. 

  4 00.6331.0002 Σέιε θηεκαηνγξάθεζεο. 

  5 00.6331.0003 Πιεξσκή εηζθνξψλ γηα ηελ έθδνζε θηεκαηνγξαθηθψλ απνζπαζκάησλ 

,αγνξά κεγαξνζήκσλ  θ.ι.π. 

  6 00.6331.0004 Πιεξσκή παξαβφισλ θαη ηειψλ αληαπφδνζεο γηα ηαθηνπνίεζε 

,λνκηκνπνίεζε θαηαζθεπψλ. 

  7 00.6331.0007 Πιεξσκή παξαβφισλ γηα έθδνζε άδεηαο θνπήο δέληξσλ. 

  8 00.6453.0001 πλδξνκή ζην Γηεζλέο Πξφγξακκα Γαιάδηεο εκαίεο.  

  9 10.6262.0002 Γαπάλεο ζχλδεζεο θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε δίθηπν ΓΔΖ. 

10 20.6262.0001 Γαπάλεο ζχλδεζεο εγθαηαζηάζεσλ κε δίθηπν ΓΔΖ. 
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Ο
  

Η/Δ 

39 Έγθξηζε 

δηαδηθαζηψλ 

κίζζσζεο αθηλήηνπ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Σκήκαηνο 

Απηεπηζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

1. Σελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ θαλεξνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε 

κίζζσζε αθηλήηνπ. 150 έσο 200 πεξίπνπ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε ζθνπφ 

ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ ζχλδεζεο γηα ηελ άξδεπζε, ζσιήλσλ, μπιείαο, 

ζηδεξηθψλ, αιιά θαη πιηθψλ παιαηνηέξσλ εηψλ πνπ ρξήδνπλ ζπληήξεζεο, 

ηνπ Σκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 

Καιινλήο. 

2. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ε 

παξνχζα ζα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο 

κε Φαλεξή Πξνθνξηθή θαη Μεηνδνηηθή Γεκνπξαζία, φπσο ν λφκνο νξίδεη. 
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Ο
  

Η/Δ 

40 Οινθιεξσκέλν 

Πιαίζην Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ην ρέδην ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, φπσο 
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Γπηηθήο Λέζβνπ. απηφ απνηππψλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Πίλαθα, πνπ ζπληάρζεθε 

θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία απηνχ, θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ. 
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Ο
  

Η/Δ 

41 Έγθξηζε 

«Καλνληζκνχ 

Καζαξηφηεηαο» 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη  ηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.10/2021 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

9 8
ο
  

Η/Δ 

42 Λήςε 

απφθαζεο/πηνζέηε

ζε ζρεηηθά κε ηελ 

Υάξηα Αζηέγσλ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Α)Τπνζηεξίδεη θαη πξνζππνγξάθεη ηελ πξφηαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ κε ηελ αξ. πξση. :624/23.11.2020 κε ηελ νπνία πηνζεηεί ηελ 

Γηαθήξπμε ηεο Υάξηαο Αζηέγσλ θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα αλαιεθζνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 

 

Β)Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ παξαθαιείηαη λα 

πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Υάξηαο 

Αζηέγσλ.  

 
 

10 9
Ο
  

Η/Δ 

43 Απεπζείαο 

εθκίζζσζε 

δεκνηηθνχ 

αθηλήηνπ (πξψελ 

πεξηπηέξνπ) ζηελ 

θεληξηθή αγνξά 

ηεο θνηλφηεηαο 

Μήζπκλαο ζηνλ θ. 

Κσζηαληέιιε Η. 

Μηράιε 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2, πεξηπη. α)  ηνπ 

άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν. 

4555/2018 θαη ηζρχεη,  ηνπ ππφςε δεκνηηθνχ αζηηθνχ αθηλήηνπ (πξψελ πεξίπηεξν) ζηελ 

θεληξηθή αγνξά ηεο θνηλφηεηαο Μήζπκλαο ζηνλ θ. Κσλζηαληέιιε Η. Μηράιε, γηα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη σο απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. 

 

Β) Σν κίζζσκα ζα  αλέιζεη ζην πνζφ ησλ εβδνκήληα (70) επξψ κεληαίσο, κε βάζε ηελ 

έθζεζε εθηίκεζεο ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 186  ηνπ Ν. 3463/2006 
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Γ) Δμνπζηνδνηείηαη  ν Γήκαξρνο, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ 
 

11 10
Ο
  

Η/Δ 

44 Έγθξηζε αλάζεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ 

ζχληαμεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο 

θαθέινπ ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

ζε πέληε 

πξνζθιήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

«ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ απφ ην ππάξρνλ 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη πξνρσξάεη ζηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν: 
1) Τπεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Πνηφηεηα δσήο θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκψλ» κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ-Αγξνηηθή Οδνπνηία» ζε ηξίην - εμωηεξηθό ζπλεξγάηε, κε πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 € 

(ΚΑ 00.6117.0027), ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θπξίωο ηνπ άξζξνπ 118, 

2) Τπεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, 

Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» κε ηίηιν: «Αμηνπνίεζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ησλ Γήκσλ» 
ζε ηξίην - εμωηεξηθό ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα 

πξνζωπηθνύ, κε πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 € (ΚΑ 00.6117.0026), ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη θπξίωο ηνπ άξζξνπ 118, 

3) Τπεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Φεθηαθή χγθιηζε» κε 

ηίηιν: «Smart cities, επθπείο εθαξκνγέο, ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ αζθάιεηα, πγεία 

- πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – ηνπξηζκφ θαη πεξηβάιινλ, 

δξάζεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» ζε ηξίην - εμωηεξηθό 

ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα πξνζωπηθνύ, κε 

πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 € (ΚΑ 00.6117.0025), ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

θπξίωο ηνπ άξζξνπ 118, 

4) Τπεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-

Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο-Σερληθή Βνήζεηα» κε ηίηιν: «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ παθέηνπ κειεηώλ κε ηίηιν:  

«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» ζε ηξίην - εμωηεξηθό ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία 

θαη επάξθεηα πξνζωπηθνύ, κε πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 € (ΚΑ 00.6117.0028), ζύκθωλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θπξίωο ηνπ άξζξνπ 118, 

5) Τπεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: «Πνιηηηθή Πξνζηαζία-

Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο-Σερληθή Βνήζεηα» κε ηίηιν: «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ παθέηνπ κειεηώλ κε ηίηιν: 

«Μειέηεο σξίκαλζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ αλάπηπμεο θαη αλάδεημεο ησλ παξάθηησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηνπ Κφιπνπ Καιινλήο θαη δηθηχσζεο ηνπο κέζα απφ πνιπζεκαηηθέο 

δηαδξνκέο» ζε ηξίην - εμωηεξηθό ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία 

θαη επάξθεηα πξνζωπηθνύ, κε πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 € (ΚΑ 00.6117.0029), ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θπξίωο ηνπ άξζξνπ 118 θαη 

Τπεξεζία ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, 

Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» κε ηίηιν: «Διιάδα 1821 - Διιάδα 2021» ζε ηξίην - εμωηεξηθό 

ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα πξνζωπηθνύ, κε 

πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 € (ΚΑ 00.6117.0024), ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θπξίωο 

ηνπ άξζξνπ 118. 

 
 

12 11
Ο
  

Η/Δ 

45 Γηεζλήο 

Γηαγσληζκφο 

ειαηνιάδνπ 

ATHENA 2021 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]   

   Α)Δγθξίλεη λα ηεζεί ν Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Διαηνιάδνπ «ATHENA 2020» ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηφπηλ απφ κέξνπο ηνπ ρνξεγίαο.  

 

   Β)ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο: 

 
1. ζα ιάβεη ηελ πξνβνιή ηνπ ζε φιε ηελ επηθνηλσλία ησλ εθδειψζεσλ (δηαδίθηπν, 

αθίζεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ΜΜΔ) θαη βεβαίσο, ζα έρεη ηελ επθαηξία πξνβνιήο 

ηνπ παξαγσγηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ, ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ, 

2. ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ κεηαιιίσλ πνπ ζα γίλεη πεξίπνπ έλα κήλα 

κεηά ηνλ δηαγσληζκφ, ζηελ Αζήλα. 

3. ζα ζπκκεηάζρεη ζε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θ. 

Θσκαΐδε, ησλ θξηηψλ ηνπ Αthena θαη ειαηνπαξαγσγνχο ηεο Λέζβνπ κε ζέκα: «Οι 

διεθνείρ ηάζειρ ζηο σώπο ηος ελαιολάδος και ηπόποι επίηεςξηρ ςτηλήρ ποιόηηηαρ». 

4. ζα ζπκκεηάζρεη ζε ζεκηλάξην κε ηε γεπζηηθή δνθηκή βξαβεπκέλσλ ειαηνιάδσλ, 

ειιεληθψλ θαη μέλσλ, κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. 
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Γ)Πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη 10-12 Μάε, κε 

ελαιιαθηηθή εκεξνκελία ηηο αξρέο Ηνχλε (αλάινγα κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα). 

 
13 12

Ο
  

Η/Δ 

46 Απνδνρή απφθαζεο 

έληαμεο ηεο πξάμεο 

κε ηίηιν «Βειηίσζε 

ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο Ρνκά - 

Δπηδφηεζε 

Δλνηθίνπ ζην Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

κε Κσδηθφ ΟΠ 

5076734, ζην Δ.Π. 

«Βφξεην Αηγαίν 

2014-2020. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Βειηίσζε 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο Ρνκά - Δπηδφηεζε Δλνηθίνπ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ», κε 

θσδηθφ ΟΠ 5076734 ζην Δ.Π. «Βφξεην Αηγαίν 2014-2020» θαη πξνυπνινγηζκφ πξάμεο 

107.088,00 επξψ κε ηνλ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο, 

φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα ηεο. 

 

14 13
Ο
 

Η/Δ 

47 Έγθξηζε ππνβνιήο 

πξφηαζεο γηα ηελ 

έληαμε ζην 

Πξφγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ», κε 

ηίηιν «Χξίκαλζε 

έξγσλ θαη δξάζεσλ 

γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο» 

(Πξφζθιεζε 

ΑΣ09). 

[ΟΜΟΦΧΝΑ]    

   Α) Δγθξίλεη ηελ ζθνπηκφηεηα εθπφλεζεο ηνπ παθέηνπ κειεηψλ «Μειέηεο σξίκαλζεο 

έξγσλ θαη δξάζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλάδεημε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ Κφιπνπ 

Καιινλήο θαη ηε δηθηχσζή ηνπο κέζα απφ πνιχ ζεκαηηθέο δηαδξνκέο, απφ ηνλ Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ  

 

Β) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ 

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

Πξνγξάκκαηνο» (Πξφζθιεζε ΑΣ09) 

 

Γ) Απνδέρεηαη ηνπο φξνπο  ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ»,φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ΑΣ09 κε αξηζ. πξση.: 14577/24-

07-2020 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», κε 

ηίηιν «Χξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» 

(ΑΓΑ: Φ6ΘΞ46ΜΣΛ6-1ΧΔ). 
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15 14

Ο
 

Η/Δ 

48 Απνδνρή απφθαζεο 

έληαμεο ηεο πξάμεο κε  

ηίηιν «Καηαζθεπή θαη 

εμνπιηζκφο 

εγθαηάζηαζεο 

θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ 

δψσλ ζπληξνθηάο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ» 

ηνπΠξνγξάκκαηνο 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ II» 

ζηελ Πξφζθιεζε X 

«Καηαζθεπή, 

επηζθεπή, ζπληήξεζε 

θαη εμνπιηζκφο 

εγθαηαζηάζεσλ 

θαηαθπγίσλ 

αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Απνδέρεηαη ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη εμνπιηζκφο 

εγθαηάζηαζεο θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ II» (ΠΓΔ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ΑΔ 055 

2017Δ05500010) θαη πξνυπνινγηζκφ πξάμεο 351.112,91 επξψ κε ηνλ ΦΠΑ, 

ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη 

ζηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα ηεο (Πξφζθιεζε X). 

 

16 15
Ο
 

Η/Δ 

49 Μεηαηξνπή 

ζπκβάζεσλ 

κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 

Η.Γ.Α.Υ, ρνιηθψλ 

Καζαξηζηξηψλ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α)Δγθξίλεη ηελ κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ησλ θάησζη εξγαδφκελσλ(ρνιηθέο 

θαζαξίζηξηεο Η.Γ.Α.Υ) 

1)ΥΑΓΔΜΔΝΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΊΟΤ 

2)ΜΟΤΣΑΦΖ ΝΗΚΖ ηνπ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ  

3)ΒΑΗΛΔΛΛΖ-ΓΟΤΝΗΑ ΔΤΡΗΓΗΚΖ ηνπ ΗΓΝΑΣΗΟΤ 

Απφ κεξηθήο απαζρφιεζεο θαηά πεξίπησζε, ζε πιήξνπο απαζρφιεζεο (32 σξψλ) γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε κηαο ρξφληαο δηνηθεηηθήο αληζφηεηαο, ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλνχ πεξί δηθαίνπ αηζζήκαηνο.   

 

Β)Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλσηέξσ αχμεζε ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο ζα βαξχλνπλ αληίζηνηρα ηνπο  ΚΑΔ 15.6041 θαη 15.6052.0001 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2021 
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       Καιινλή, 9 Μαξηίνπ 2021 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ                                                                                                                                                                    

Γ) Ζ παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα ηνλ απαξαίηεην 

έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

 

Γ) Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί  ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο  

 
17 16

Ο
 

Η/Δ 

50 Σξνπνπνίεζε ηεο 

Τπνγεγξακκέλεο 

χκβαζεο Γηαδεκνηηθήο 

πλεξγαζίαο (ΑΓΑ: 

Χ82Λ46ΜΓΘΓ-ΦΓ8) 

κεηαμχ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θαη Γήκνπ 

Μπηηιήλεο γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ ΔΠΑ 2014-2020 

πνπ έρνπλ εληαρζεί ή 

είραλ ππνβιεζεί γηα 

έληαμε κέρξη 31/8/2019 

απφ ηνλ πξψελ  Γήκν 

Λέζβνπ θαη 

ρσξνζεηνχληαη ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

λενζχζηαηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Α)Δγθξίλεη ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο (ΑΓΑ: 

Χ82Λ46ΜΓΘΓ-ΦΓ8) κεηαμχ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ΔΠΑ 2014-2020 ,σο πξνο ηνλ πίλαθα ησλ 

έξγσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο χκβαζεο 

 

Β)Δγκπίνει  ηο Σσεδίος ηηρ Τποποποιημένηρ Σύμβαζηρ Γιαδημοηικήρ 
Σςνεπγαζίαρ μεηαξύ Γήμος Γςηικήρ Λέζβος και Γήμος Μςηιλήνηρ για ηην 
επίβλετη ηυν ζςγσπημαηοδοηούμενυν έπγυν ΔΣΠΑ 2014-2020 


