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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 5/10-2-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ν 

Πξν 

Ζ/Γ 

     16 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

1/2020 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

:«Οξηζκφο θαη πγθξφηεζε 

Σξηκεινχο Δπηηξνπήο 

Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηψλ 

(εθπνίεζε- εθκίζζσζε θαη 

αγνξά/κίζζσζε αθηλήησλ) 

[Όκφθσλα] 

Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2020 απφθαζή ηνπ, σο εμήο : 

 

Α) πγθξνηεί Σξηκειή Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηψλ 

εθπνίεζεο -εθκίζζσζεο θαη αγνξάο – κίζζσζεο αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ (αξ. 1, 3 ηνπ ΠΓ 270/81), γηα ην έηνο 2020, 

απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη: 
 

 

       ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ                          ΗΓΗΟΣΖΣΑ                    ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ 

 

Βέξξνο Σαμηάξρεο                                           Γήκαξρνο                          Πξφεδξνο 

 

Ηνξδάλνπ Ηνξδάλεο                                       Αληηδήκαξρνο                         Μέινο 

 

Αιεμίνπ Δπζηξάηηνο                               Γεκνηηθφο χκβνπινο                  Μέινο 

 

Εαθείξεο Δπζηξάηηνο                               Αληηδήκαξρνο                         
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Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο 

 

Πάππνο Κσζηαληίλνο                                Αληηδήκαξρνο                         

Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο 

 

 

Β). Ζ ζεηεία ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο ζα είλαη εηήζηα. 

 

 
2 Πξν 

2ν 

       17 «Λήςε απφθαζεο γηα 

ζπκβηβαζκφ θαη θαηάξγεζε 

εθθξεκνχο δίθεο ζε 

ππφζεζε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ » 

[ ΟΜΟΦΩΝΑ ] 

Γε ιακβάλεη απφθαζε, κέρξηο φηνπ θιεζνχλ νη αξκφδηνη ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ απφ ηε Μεηξφπνιε Μπηηιήλεο, γηα ηε ζπδήηεζε 

επί ηνπ πηζαλνχ ζπκβηβαζκνχ θαη ηεο θαηάξγεζεο ηεο εθθξεκνχο 

δίθεο. 
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3 Πξν  

3ν 

 

       18 «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ 

θαηαβνιή ζπλδξνκήο ζην 

Γηεζλέο Πξφγξακκα 

«ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 3440,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ 

ΚΑ 00.6453.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα 

ην έηνο 2020,γηα ηελ θαηαβνιή ζηελ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ» ησλ ζπλδξνκψλ πνπ απαηηνχληαη 

(430,00 επξψ γηα θάζε αθηή) πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα «ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ» γηα ηηο 

παξαθάησ αθηέο:  

γηα ηε Γεκ. Δλφηεηαο Μήζπκλαο: Μφιπβνο, Δθηαινχ, Κάγηα 

γηα ηελ Γεκ.Δλφηεηαο Πνιηρλίηνπ: Βαηεξά-Νπθίδα 

γηα ηελ Γεκ. Δλφηεηα Πέηξαο : Άλαμνο- Πέηξα  

θαη γηα ηελ Γεκ. Δλφηεηα Δξεζνχ  Αληίζζεο: θάια Δξεζνχ 

 

Οη παξαπάλσ ζπλδξνκέο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζηελ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ ην αξγφηεξν έσο 

ηα ηέιε Μαξηίνπ, ψζηε λα γίλνπλ απνδεθηέο  νη αηηήζεηο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα «ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ» ησλ αλσηέξσλ 

αθηψλ 

 
 

4 Ζ/Γ 
1ο 

 

19 «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ζηελ Κνηλσληθή 

χκπξαμε ΣΔΒΑ_51 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Λέζβνπ ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ 

Κνηλσληθή χκπξαμε (No_51) ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λέζβνπ 

κε άιινπο θνξείο, πνπ πινπνηεί ηηο Πξάμεηο : (α) «Απνθεληξσκέλεο 

Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ & Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο, Γηνηθεηηθέο 

Γαπάλεο & Παξνρή πλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 2015-2016» & (β) 

«Απνθεληξσκέλεο Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ & Βαζηθήο Τιηθήο 

πλδξνκήο, Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο & Παξνρή πλνδεπηηθψλ 

Μέηξσλ 2018-2019 Κνηλσληθή χκπξαμε ΠΔ Λέζβνπ No_51»". 
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 Β) Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Σαμηάξρε 

Βέξξν, λα ππνγξάςεη ην Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο ηεο Κνηλσληθήο 

χκπξαμεο Νν_51. 

 

5 Η/Δ 
2ο

 
20 «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη 

θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

κελψλ ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ, κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, σο εμήο: 

 

Α/Α ΓΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΓΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Οδηγοί Απορριμματοφόρου 4 2 μήνες 

2 Εργάτες Καθαριότητας 11 2 μήνες 

 

 

Οη πξνζιεπηένη ζα απαζρνιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη ιφγσ ηεο θχζεο απηήο ζα 

εμαηξεζνχλ απφ ηελ πελζήκεξε εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ 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», πίζησζεο 120.000,00 επξψ. 

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

θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο 

πξφζζεηεο ακνηβέο (ΗΓΟΥ)», πίζησζεο 25.000,00 επξψ. 

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

ΔΦΚΑ εθηάθησλ ππαιιήισλ ΗΓΟΥ (πξψελ εξγνδ. ΗΚΑ)», 
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πίζησζεο 35.000,00 επξψ. 

 
 

6 Η/Δ 
     3  

  21 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ 

θσδηθψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 

2020 σο δεηθηηθψλ έθδνζεο 

Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ 

Πξνπιεξσκήο ». 

[ ΟΜΟΦΩΝΑ ] 

 

Καζνξίδεη ηνπο θάησζη  θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθ. έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ σο δεθηηθψλ 

έθδνζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

 
Α/Α Κ.Α. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΠΟΟ 

1. 00.6117.0004 Ακνηβέο ππνζεθνθχιαθα 1.000,00 

2. 00.6221 Σαρπδξνκηθά ηέιε 5.000,00 

3. 00.6331.0001 Πιεξσκή εηζθνξψλ γηα άδεηα θαη ηέιε 

θπθινθνξίαο απη/ησλ , ΚΣΔΟ θιπ. 

5.000,00 

4. 00.6331.0002 Σέιε θηεκαηνγξάθεζεο  15.000,00 

5. 00.6331.0003 Πιεξσκή εηζθνξψλ γηα ηελ έθδνζε 

θηεκαηνγξαθηθψλ απνζπαζκάησλ , αγνξά 

κεγαξνζήκσλ θιπ. 

1.000,00 

6. 00.6331.0006 Πιεξσκή εηζθνξψλ γηα ηελ έθδνζε 

θηεκαηνγξαθηθψλ απνζπαζκάησλ , αγνξά 

κεγαξνζήκσλ θιπ. 

2.000,00 

7. 10.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 5.000,00 

8. 10.6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 3.000,00 

9. 10.6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 1.000,00 

10. 10.7132.0001 Πξνκήζεηα νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

20.000,00 

11. 20.6211.0002 Δπέθηαζε δηθηχνπ θσηηζκνχ κε λέα θσηηζηηθά ζε 30.000,00 
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λένπο ζηχινπο θαη παξαιιαγή δηθηχνπ ΓΔΓΓΖΔ 

12. 20.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 7.500,00 

13. 20.6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ  απηνθηλήησλ 3.000,00 

14. 25.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 500,00 

15 25.6279.0001 Γαπάλε γηα παξάβνια  αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ 

δεκνηηθψλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο αξδεπηηθήο 

ρξήζεο 

5.000,00 

16. 25.6322 Σέιε θπθινθνξίαο  θνξηεγψλ  απηνθηλήησλ 500,00 

17. 30.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2.000,00 

18. 30.6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 6.000,00 

19. 35.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2.000,00 

20. 35.6322 Σέιε θπθινθνξίαο  θνξηεγψλ  απηνθηλήησλ 1.000,00 

 
. 

7 Ζ/Γ 
4 

 

22 « Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο 

Δπηηξνπψλ 

παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο πκβάζεσλ 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

γηα ην έηνο 2020». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλεη ηε ζπγθξφηεζε ηεζζάξσλ (4) επηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

Ν.4412/2016, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ, θαη’ αληηζηνηρία ηεο θχζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζπζηήζεθαλ 

σο θάησζη: 

 

Α )Γηα ζέκαηα Γηνηθεηηθά, νη: 

-Αλδξένπ Γέζπνηλα (Πξόεδξν) 

-Χαιέιιε Ιωάλλε (Γξακκαηέα) 

-Μαθξή Ιγλαηία, 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

-Καηζακπξόθν Δπζηξάηην 

-Σθαξαθάθε Μαξηάλζε 
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-Κνπθνύια Μπξζίλε. 

 

Β) Γηα ζέκαηα Σερληθήο Φχζεσο, νη: 

-Καιδή Μηράιε (Πξόεδξν) 

-Μαλωιαθέιιε Δπζηξάηην (Γξακκαηέα) 

-Μαπξνληθόια Δπθξνζύλε, 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 

-Μάληδαξε Γεκήηξην 

-Οηθνλόκνπ Μαξία 

-Παλάξα Γεκήηξην. 

 

Γ) Γηα ζέκαηα Ζιεθηξνινγηθά, νη: 

-Τδηηδίλα Κωζηαληίλν (Πξόεδξν) 

-Τζέγγνπ Μαξίλα (Γξακκαηέα) 

-Αλαζηαζίνπ Αηκηιία 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο:  

-Γθξηηδηώηνπ Ταμηαξρνύια 

-Χαηδεθωλζηαληή Άλλα 

-Κνπκάλην Παλαγηώηε. 

 

Γ) Γηα ζέκαηα Ορεκάησλ-Μεραλεκάησλ, νη: 

-Μπζηεγληώηε Νηθόιαν (Πξόεδξν) 

-Κπξηάθε Γξεγόξην (Γξακκαηέα) 

-Μαληδνπξάλε Σηαύξν, 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο: 
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-Παλζειελά Κωλζηαληίλν 

-Παπαδόπνπιν Μηραήι 

-Καιιηπνιίηε Βαζίιεην. 

 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά 

νξηζκνχ ηνπο. 

 

2. Ζ ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ σο άλσ Δπηηξνπψλ ζα είλαη ε  31-12-2020. 

 

3. "Οη επηηξνπέο εηζεγνχληαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο ζε καθξνζθνπηθνχο ιεηηνπξγηθνχο 

ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, 

ζπληάζζνπλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζνχλ θαη ειέγρνπλ ηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγoχληαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ 

κέηξσλ, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Δπηπξνζζέησο, 

εηζεγνχληαη θαη γηα δεηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4412/2016" .  

 

 

8 Η/Δ 
5

 
23 «Μειέηε έξγσλ 

απνθαηάζηαζεο δεκηψλ 

παξαιίαο θάιαο Δξεζνχ Ν. 

Λέζβνπ ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε 

έξγσλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ παξαιίαο θάιαο Δξεζνχ Ν. Λέζβνπ», κε 

Αλάδνρν ηελ Έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ : «Μαξηιέλα Γ. Φξάγθνπ», 

«Κσλ/λνο Μ. Σνπηζήο», «Έδαθνο χκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ.» θαη «Γ. 

Αξγπξφπνπινο & πλεξγάηεο. 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία : ην Σκήκα Μειεηψλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 
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Γ/λζεο Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ (Γ20) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ.  

 

Β) Απνξξίπηεη ηε Λχζε 4 πνπ νδεγεί ζε απψιεηα ηνπ ιηκελίζθνπ θαη 

ζπλαθφινπζε ζηέξεζε ηεο κνλαδηθήο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηεο πεξηνρήο.  

 

Γ) Να εμεηάζεη θαηά ηελ επφκελε θάζε ηε κειέηε ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 

πξνηάζεσλ έξγσλ κε ηελ εμήο ηεξάξρεζε :  

1ε ηε Λχζε 3,  

2ε ηε Λχζε 2 θαη  

3ε ηε Λχζε 1,  

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

Γ) Κξίλεη αλαγθαία ηελ ηερλεηή αλαπιήξσζε ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 

ηεο παξαιίαο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη δσηηθφ ρψξν ρξήζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

νηθηζκνχ θαη ζα κεηαζέζεη ρξνληθά ηελ αλάγθε λέαο παξέκβαζεο.  
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9 Η/Δ 
     6  

       24 «Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηηο 

Γεληθέο πλειεχζεηο 

Μεηφρσλ ησλ 

«ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΑΛΤΚΩΝ 

Α.Δ. 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Οξίδεη ηελ Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θα Καηαλάθε Ησάλλα - 

Μαξία σο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

ησλ «ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΑΛΤΚΩΝ Α.Δ.».  

 
 

10 Ζ/Γ 
7 

 

25 «Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ (θαη 

ηνπ αλαπιεξσηή απηνχ) 

πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξνηεζεί ε Δπηηξνπή 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 

31/2018 (ΦΔΚ 61Α΄/04-04-

2018)». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 31/2018 (ΦΔΚ 61Α΄/04-

04-2018), αρμόδιας για ηο ταρακηηριζμό τώρων και περιοτών ηης δικαιοδοζίας 

ηης, καθώς και περιοτών δικαιοδοζίας ηων σπαγόμενων ζε ασηή Λιμενικών 

Αρτών, ως πολσζύτναζηων, ηελ Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο 

Εσήο, θα Γηαλλή Αζαλνχια, κε αλαπιεξσηή απηήο ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν, 

θν Καξαζαλάζε Γεψξγην.  

 

11 ΕΚΤΟΣ 
Η/Δ 
1

ο
 

(ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΤΟΥ 8) 

26 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

77/2019 απφθαζεο 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε 

ηίηιν : «Σξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 19339/2011 

(ΦΔΚ 619/18-4-2011) 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

   Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 77/2019 απφθαζή ηνπ, ε νπνία, ηειηθψο, 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

- Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 19339/2011 (ΦΔΚ 619/18-4-

2011) πζηαηηθήο Πξάμεο ηνπ «Ν.Π.Γ.Γ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηξνπνπνηεί ηα εμήο: 
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πζηαηηθήο Πξάμεο ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ 

• Σν Δδάθην  1- ΟΝΟΜΑ:  

Ν.Π.Γ.Γ. «ΤΝΓΔΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΩΝ ΜΤΣΗΛΖΝΖ & ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ», κε έδξα 

ηε Μπηηιήλε  

 

• Πξνζηίζεηαη παξ. 1Α, σο εμήο: 

«ηνλ ζχλδεζκν ζα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηνπ νη Γήκνη Μπηηιήλεο θαη 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

 

• Σν Δδάθην  3-ΓΗΟΗΚΖΖ: Αληηθαζίζηαηαη ην εδάθην 3 σο εμήο: 

 «Ο χλδεζκνο δηνηθείηαη απφ πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο ησλ 

Γήκσλ Μπηηιήλεο θαη Γπηηθήο Λέζβνπ, πνπ εθιέγνληαη απφ ηα Γεκνηηθά 

πκβνχιηά ηνπο. O Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ εθπξνζσπείηαη ζε απηφ κε δχν 

αληηπξνζψπνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.3463/2006.» 

 

ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ν Γήκνο Γπηηθήο Λέζβνπ εθπξνζσπείηαη κε 

έλαλ αληηπξφζσπν, βάζεη ηνπ σο άλσ λφκνπ. 

 

• Σν Δδάθην 5 α αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Οη πφξνη ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκσλ 

Μπηηιήλεο θαη Γπηηθήο Λέζβνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηήζηεο εηζθνξέο ησλ 

Γήκσλ Μπηηιήλεο & Γπηηθήο Λέζβνπ θαη αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 

2.291.666,00 € θαη πξνθαιείηαη αληίζηνηρα εηήζηα δαπάλε ζε βάξνο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηνπο.  

 

Ζ θαηαβνιή εηζθνξάο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

625.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15.6721.0001». 

 

• Σέινο θαζνξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ κε 
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ηελ επσλπκία «ΤΝΓΔΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ & ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» έσο δχν 

έηε.  

 
 

12 Η/Δ 
     9

Ο
  

       27 «Σξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο Γ. κε αξηζκφ 

71/2019 ζρεηηθά κε 

«Δμαίξεζε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο 

εξγαζίαο θαη θαζηέξσζε 

24σξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο 

θαη Αλαθχθισζεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ». 

 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο Γ.. κε αξηζκφ 71/2019 κφλν φζν 

αθνξά ζηα δηαηηζέκελα, γηα ην ζθνπφ ηνπ ηίηινπ απηήο, πνζά ησλ αληίζηνηρσλ 

Κ.Α.Δ. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα αληίζηνηρα πνζά ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.   

Δηδηθφηεξα ηελ δηφξζσζε ησλ παξαθάησ πνζψλ θαηά Κ.Α.Δ. σο εμήο  

 

 

 

Κ.Α.Δ. ΣΗΣΛΟ ΠΟΟ 

20.6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 

κνλίκσλ ππαιιήισλ 

160.000,00 € 

20.6022.0001 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα ηηο εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 

(ΗΓΑΥ) 

70.000,00 € 

20.6042 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 

(ΗΓΟΥ) 

25.000,00 € 

 

 
 
 

13 Η/Δ 
     10

Ο
  

 

28 «ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ “Lesvos, 

The Other Aegean” ΚΑΗ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη  ηελ πηνζέηεζε ηεο ηαπηφηεηαο «Lesvos, The Other Aegean» 
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 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ 

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

MARKETING TOΤ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΣΖ 
ΛΔΒΟΤ ». 

 Β) Δηζεγείηε  ηελ εθαξκνγή ηνπ εγρεηξηδίνπ ζηξαηεγηθήο marketing ηνπ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Λέζβνπ. 

 

 
 

14 Η/Δ 
11

ο
 

 

29 πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζην 

Creative Hub (δεκηνπξγηθφο 

δεζκφο)  LESVOS 2030 θαη 

απφθαζε λα ηεζεί ην 

«Lesvos 2030» ππν ηελ 

αηγίδα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλεη λα ηεζεί ην  «LESVOS 2030» ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηηο 

δηαβνπιεχζεηο ηνπ CREATIVE HUB ζην πιαίζην ηνπ «LESVOS 2030».  

(www.lesvos2030.gr)» 

 

15 Η/Δ 
12

ο
 

 

30 «πλεξγαζία ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζην ππφ 

δηακφξθσζε ηνπηθφ 

ζπκβνπιεπηηθφ Γίθηπν ηεο 

Δηαηξείαο  Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο Λέζβνπ Α.Δ ζην 

πιαίζην δηαθξαηηθήο 

ζπκθσλίαο πνπ εληάζζεηαη 

ζην Τπνκέηξν 19.3 ηνπ 

πξνγξάκκαηνο « Αλάπηπμε 

ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο 

θαη ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο κεηαμχ ησλ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε 

έξγσλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ παξαιίαο θάιαο Δξεζνχ Ν. Λέζβνπ», κε 

Αλάδνρν ηελ Έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ : «Μαξηιέλα Γ. Φξάγθνπ», « 

Α)Δπηθπξψλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην ηνπηθφ 

ζπκβνπιεπηηθφ δίθηπν γηα ηελ Λέζβν κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΔΣΑΛ Α.Δ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπλεκκέλεο επηζηνιήο πξφζεζεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο 

Σνπηθνχο πλεξγάηεο. 

 

  Β)Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Δλαξθηήξην Γηαθξαηηθή ζπλάληεζε ηεο 

θπξίσο θάζεο ησλ Δηαίξσλ πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

Λέζβν ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2020.  

 

 

http://www.lesvos2030.gr/


 14 

 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ 

θαη ηεο Κίλαο» (Air traffic 

and logistics development 

between the EU rural areas 

and China 

16 Η/Δ 
     13 

       31 « Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

«HYDROUSA: Γηαρείξηζε 

απνζεκάησλ λεξνχ κε ρξήζε 

θαηλνηφκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ 

επαλάρξεζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα «HYDROUSA : Γηαρείξηζε απνζεκάησλ λεξνχ κε ρξήζε 

θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ επαλάρξεζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ». 

 
 

17 Ζ/Γ 
14 

 

32 «Γηεζλήο  Γηαγσληζκφο 

Διαηνιάδνπ ATHENA 

2020)». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλεη λα ηεζεί ν Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Διαηνιάδνπ «ATHENA 2020» 

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

ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο ζα ζπκκεηάζρεη ηφζν ζηελ ελεκεξσηηθή 

εθδήισζε – ζεκηλάξην γηα ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Β. 

Αηγαίνπ, κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζην ζπλεδξηαθφ θέληξν 

ηνπ Μνπζείνπ Διαηνπξγίαο Αγίαο Παξαζθεπήο, φζν θαη ζηελ ηειεηή 

απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ζην μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηάληα ζηελ Αζήλα. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, ζα πξνβιεζεί κε φιεο ηηο εθδειψζεηο (δηαδίθηπν, αθίζεο, 
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ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ΜΜΔ), θάηη πνπ ζα ζπλεπηθέξεη ηελ πξνβνιή ηνπ 

παξαγσγηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ, ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ.  

 

18 Η/Δ 
15

ο
 

 

33 Έγθξηζε δσξεάλ 

παξαρψξεζεο αθηλήηνπ 

ζηελ Γ.Δ. Μήζπκλαο γηα ηε 

ρξήζε ηνπ απφ ην 

Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην 

ζπίηη» ζηε Μήζπκλα 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

   Α) Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρψξεζε Γεκνηηθνχ αθηλήηνπ, γηα ηελ 

πινπνίεζή θαη ηε ζηέγαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη», ζηε 

Μήζπκλα, ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηεο πιεξσκήο ηεο αλαινγνχζαο 

θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε ηνπ πξνυπάξρνληνο ρξένπο ηνπ Γήκνπ πξνο ηε 

ΓΔΖ θαη ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ αθηλήηνπ (Α.Π. 

ΓΔΖ 51726348), ηνπ νπνίνπ ην ρξένο ζήκεξα αλέξρεηαη ζε δχν ρηιηάδεο 

δηαθφζηα ελελήληα επηά επξψ (2297,00 €), αθνχ εθηειεζηνχλ νη απαηηνχκελεο 

λφκηκεο ελέξγεηεο θαη εμνπζηνδνηεζεί αξκφδηνο ππάιιεινο λα αλαιάβεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηεο 

«παξνρήο» απφ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΤΘΤΜΝΑ» ζε «ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ», θαζψο θαη φ,ηη άιιν 

απαηηείηαη. 
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19 Η/Δ 
     16

Ο
  

       34 « Δμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ 

Μηραήι Κνπκαξά ηνπ 

Υαξαιάκπνπ γηα κεηαηξνπή 

ηεο άδεηαο Πιαλφδηνπ 

λσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ 

ζε ηάζηκν Τπαίζξην 

Δκπφξην» 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Δγθξίλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 8/2014 παξαγσγηθήο άδεηαο 

Τπαίζξνπ Δκπνξίνπ «ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ» ηνπ Κνπκαξά Μηραήι 

ηνπ Υαξάιακπνχ κε ΑΦΜ:031511318 Γ.Ο.Τ. Μπηηιήλεο, κε κεηαθνξηθφ 

κέζνλ ην αξηζκ. ΜΤΒ9813 Φ.Η.Υ απηνθίλεην, ζε παξαγσγηθή άδεηα ππαίζξνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε ρψξν 10η.κ επί ηεο νδνχ Οδπζζέα Διχηε εληφο 

αθηλήηνπ  ΑΒΚ 121 ηδηνθηεζίαο ΔΣΑΓ Α.Δ, ζηε Πεξηνρή Μαθξχο Γηαιφο ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο, πνπ ηνπ εθκηζζψζεθε απφ ηελ ΔΣΑΓ Α.Δ, κε ζθνπφ λα 

ζηαζκεχζεη ην απηνθίλεην ηνπ θαη λα πσιεί ηα εκπνξεχκαηα ηνπ.  

 
 

20 Ζ/Γ 
17

Ο
  

 

35 « Έγθξηζε αγνξάο ελφο 

7ζέζηνπ επηβαηηθνχ Η.Υ. 

απηνθηλήηνπ απφ ην 

Σεισλείν Μπηηιήλεο ». 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

Α)Δγθξίλεη ηελ αγνξά απφ ην Σεισλείν Μπηηιήλεο ηνπ αλσηέξσ 7ζέζηνπ 

επηβαηηθνχ Η.Υ. απηνθηλήηνπ εξγνζηαζίνπ SEAT ηχπνπ ALHAMBRA κε 

αξηζκφ πιαηζίνπ VSSZZZ7MZVV503938, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ησλ 900,00 επξψ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

 

Β)Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο ησλ 900,00 επξψ κε 

έληαικα πξνπιεξσκήο, δηφηη ε εμφθιεζε ηνπ πνζνχ δελ ζα γίλεη κε έληαικα 

θαηά ηα ζπλήζε πξνβιεπφκελα, αιιά κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ππέξ ΓΓΓΤ (αξηζκφο ινγαξηαζκνχ 23/2001141429) ή 

ζε άιινλ ινγαξηαζκφ πνπ ζα καο ππνδεηρζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ Σεισλείνπ Μπηηιήλεο. 
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Γ)Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή ζπλνιηθψλ εμφδσλ 350,00 επξψ κε έληαικα 

πξνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εγθαίξσο φιεο νη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο (Η) εθηεισληζκνχ, (ΗΗ) ηερληθνχ έιεγρνπ ΚΣΔΟ θαη (ΗΗΗ) έθδνζεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο γηα ην αλσηέξσ φρεκα. 

 

21 ΕΚΤΟΣ 
Η/Δ 
1

ο
 

 

36 «πδήηεζε θα ιήςε 

απφθαζεο επί ηεο Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

πνπ πξνβιέπεη ηελ επίηαμε 

ρψξνπ ζηελ πεξηνρή 

«Καξάβα» ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

δεκηνπξγία θη εγθαηάζηαζε 

θιεηζηήο Γνκήο Φηινμελίαο 

Πξνζθχγσλ θαη 

Μεηαλαζηψλ θαη 

πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ» 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 

 

1. Να κελ παξαζηεί ν Γήκαξρνο ζηε ζπλάληεζε ηεο Πέκπηεο ζηελ Αζήλα, κε 

ηνπο Τπνπξγνχο Δπηθξαηείαο θαη Μεηαλάζηεπζεο θαη λα θιεζνχλ λα πξάμνπλ 

νκνίσο θαη ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ Αηγαίνπ.  

2. Να θιεζεί ν Τπνπξγφο Μεηαλάζηεπζεο λα παξαζηεί ζε επφκελε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.  

3. Να ιάβεη ρψξα θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ δχν 

Γήκσλ ηεο Λέζβνπ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ (εμνπζηνδνηείηαη ν 

Πξνέδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θ. Γειαγψηεο, λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, θ. 

Υαηδεγηάλλε). 

4. Να γίλεη Πξνζθπγή ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαη ζην ΣΔ (γηα έθδνζε 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο) θαηά ηεο απφθαζεο επίηαμεο ηεο πεξηνρήο θνληά ζηελ 

«Καξάβα», πξνθεηκέλνπ γηα ηελ άκεζε παξεκπφδηζε ηεο νπνίαο δξάζεο.  

ε φηη αθνξά ζε απηφ ην ζεκείν, ε παξάηαμε «Λατθή πζπείξσζε» ςεθίδεη 

«Παξψλ». 

5. Να ιάβεη ρψξα Λατθή πλέιεπζε ζην Πνιχθεληξν Μαληακάδνπ, ηελ 

Σεηάξηε (12/2/2020), ζηηο 7 ην απφγεπκα. 

6. Να ζπζηαζνχλ νκάδεο πεξηθξνχξεζεο ηεο επίκαρεο πεξηνρήο. 
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 Καιινλή, 15 Φεβξνπαξίνπ 2020 

 

 

                                        Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ    

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΩΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

7. Να ζπζηαζεί Δπηηξνπή Αγψλα. 

 8.  Να παξαζηεί ν Γήκαξρνο ζε επηθείκελν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. 

 


