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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 6/29-03-2021 τακτική (κε ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ) ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 
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ΘΔΜΑ ΑΡΗ
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Φ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 
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ΕΚΤΟΣ  
Η/Δ 

62 Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 

253/2020  απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε 

ζέκα: «α) ηεο ζχζηαζεο 

Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ 

ησλ Γήκσλ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

Λήκλνπ θαη Αγίνπ 

Δπζηξαηίνπ κε ηελ επσλπκία 

«ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- 

Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», β) 

ηεο νηθνλνκνηερληθήο 

κειέηεο βησζηκφηεηαο ηεο 

«ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- 

Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», γ) 

ηνπ ζρεδίνπ Καηαζηαηηθνχ 

ηεο «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Σξνπνπνηεί  ηεο αξηζκ. 253/2020 πξνγελέζηεξε  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε 

ζέκα:  

«α) χζηαζε Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ ησλ Γήκσλ Γπηηθήο Λέζβνπ, Λήκλνπ θαη 

Αγίνπ Δπζηξαηίνπ κε ηελ επσλπκία «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- 

Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», β) ηεο νηθνλνκνηερληθήο 

κειέηεο βησζηκφηεηαο ηεο «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- Αλαπηπμηαθφο 

Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», γ) ηνπ ζρεδίνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο «ΑΡΜΟ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη 

δ) ηεο παξνρήο εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο» 

Καη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάγξαθν (ε) σο εμήο: 

«ε)Σελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ θ. Μαξία Π. 

Μαξηίλε, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο  ηεο 

εηαηξείαο «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.-Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο» πξνβαίλνληαο γηα ην ιφγν απηφ ζε θάζε απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη 

ππνγξάθνληαο θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν ππεχζπλεο δειψζεηο θαη εμνπζηνδνηήζεηο» 

 Έηζη ην ηειηθφ θείκελν ηεο απφθαζεο δηακνξθψλεηαη σο παξαθάησ: 
α)  Σελ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ ησλ Γήκσλ Γπηηθήο Λέζβνπ, Λήκλνπ θαη Αγίνπ Δπζηξαηίνπ 
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Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη 

δ) ηεο παξνρήο 

εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο 

κε ηελ επσλπκία «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο», θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4674/2020.  

β) Σελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε βησζηκφηεηαο ηεο «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- Αλαπηπμηαθφο 

Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο, 

γ)  Σν ρέδην Καηαζηαηηθνχ ηεο «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο   

      Απηνδηνίθεζεο», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο, 

δ)   Σελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζην Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη: 

 ζηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηεο «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», 

 ζηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ, φπσο εγθξίλεηαη κε ηελ παξνχζα, 

 ηνλ νξηζκφ ηεο αθξηβνχο έδξα ηεο «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ινηπνχο εθπξνζψπνπο ησλ Γήκσλ/Μεηφρσλ θαη 

 ηελ παξαρψξεζε αθηλήηνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο έδξαο ηεο «ΑΡΜΟ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.- Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», 

 Να εθπξνζσπεί ηηο κεηνρέο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ζρεδίνπ 

θαηαζηαηηθνχ, 

 Να παξαζηεί ζηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε, θαηά ηελ νπνία ζα νξηζζεί ην πξψην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ, 

 λα νξίζεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ θνηλνχ κε ηνπο ινηπνχο εθπξνζψπνπο, 

δεζκεπφκελνο λα ηεξήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/2019, 

 λα νξίζεη έλα (1) κέινο πξνηεηλφκελν / πξνεξρφκελν απφ ηελ Μείδνλα Αληηπνιίηεπζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ηνπ πκβνπιίνπ, 

ε)Σελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ θ. Μαξία Π. Μαξηίλε, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο  ηεο εηαηξείαο «ΑΡΜΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.-

Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» πξνβαίλνληαο γηα ην ιφγν απηφ ζε θάζε απαηηνχκελε 

ελέξγεηα θαη ππνγξάθνληαο θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν ππεχζπλεο δειψζεηο θαη εμνπζηνδνηήζεηο. 
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Η/Δ 

63 Αλαδνρέο ρξεψλ θνηλσθειψλ 

επηρεηξήζεσλ:                                       

1)Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Αγίαο Παξαζθεπήο                                          

2)Αζηηθή Με θεξδνζθνπηθή 

Δηαηξεία ηνπ πξψελ Γήκνπ 

Μαληακάδνπ 

                                          

3)Ακηγήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Γήκνπ Δξεζνχ Αληίζζζεο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Αλαβάιεη ηελ ζπδήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πεξηκέλνληαο ηελ ηειηθή απφθαζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πξνο ηνλ Γήκν καο γηα ηελ πιεξσκή 

ησλ ρξεψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηηο επηρεηξήζεηο 1) Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

Αγίαο Παξαζθεπήο, 2) Αζηηθή Με θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαληακάδνπ, 3) 

Ακηγήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Δξεζνχ Αληίζζζεο θαη αθνξνχλ εηζθνξέο κηζζνδνζίαο 

ζην ΗΚΑ ησλ ππαιιήισλ ησλ πξνγξακκάησλ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ, θαη βαξχλνπλ ηνπο κέρξη 

εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πξνέδξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Η/Δ 

64 3ε Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 3
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 σο εμήο: 

Α)Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ 

            
α) Σελ  απνδνρή επηρνξήγεζεο απφ ην Τπ. Δζσηεξηθψλ απφ ην Πξφγξακκα Φηιφδεκνο ΗΗ ζηελ Πξφζθιεζε 

Υ «Καηαζθεπή , επηζθεπή , ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκφο εγθαηάζηαζεο θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο» πξ/ζκνχ δαπάλεο 351.112,91 επξψ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ, 

γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ΚΑ  σο παξαθάησ: 
 

ΚΑΔ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΟΟ 

1322.0035 

 

 

 

 

Καηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκφο εγθαηάζηαζεο 

θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο»  

351.112,91€ 

β) Σελ  απνδνρή  ηεο πίζησζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα <<Βφξεην Αηγαίν 2014-2020>> κε ηίηιν :<<Βειηίσζε ζπλζεθψλ δηαβίσζεο Ρνκά-Δπηδφηεζε 

ελνηθίνπ  ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ>> πξ/ζκνχ δαπάλεο 107.088,00 επξψ  θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην 

ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ, γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ΚΑ  σο παξαθάησ: 
 

ΚΑΔ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΟΟ 

1321.0028 

 

 

 

 

Βειηίσζε ζπλζεθψλ δηαβίσζεο Ρνκά-Δπηδφηεζε ελνηθίνπ ζην Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ   

107.088,00€ 

 

Γ)  Σελ απνδνρή επηρνξήγεζεο ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην <<Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο 

Υψξαο>> πξ/ζκνχ δαπάλεο 200.000,00 επξψ θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ, γηα 

ηελ δεκηνπξγία λένπ  ΚΑ  σο παξαθάησ: 

 
ΚΑΔ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΟΟ 

1322.0036 

 

 

 

 

Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο 

Υψξαο 

200.000,00€ 
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     Β)Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
 

Σελ κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ πηζηψζεσλ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ θσδηθψλ κε ηηο παξαθάησ πηζηψζεηο :  

     
ΚΑΔ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΟΟ 

64.7323.0010 

 
 

 

 

Καηαζθεπή , επηζθεπή , ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκφο εγθαηάζηαζεο θαηαθπγίνπ 

αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο 

351.112,91€ 

15.6473.0011 Βειηίσζε ζπλζεθψλ δηαβίσζεο Ρνκά-Δπηδφηεζε ελνηθίνπ        ζην Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

107.088,00 € 

64.7323.0012 Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο Υψξαο 

200.000,00 € 

00.6117.0032 πξνεηνηκαζία θαθέινπ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε –απηνκαηνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

23.400,00 € 

00.6117.0033 Τπεξεζία παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπιινγή  ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ ε Γ/λζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΓΓΛ λα ζπληάμεη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ γηα ηα έξγα α)Βειηίσζε νδνχ θνπηάξνπ-Σζηρξάληα β) 

Απνθαηάζηαζε νδνχ Άγξα – Υίδεξα γ) Αζθαιηφζηξσζε νδνχ (Πνηακηά)  απφ 

4ν ρηιηφκεηξν επαξρηαθήο νδνχ Καιινλήο –Παξαθνίισλ έσο ηνλ νηθηζκφ 

Αλεκψηηαο ηεο ΓΔ Καιινλήο δ) Βειηίσζε νδνχ Ληψηα –Λάςαξλα ΓΔ Δξεζνχ-

Αληίζζεο ΓΓΛ 

23.400,00 € 

20.7134.0001 πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο δηαρείξηζεο ζηφινπ 

νρεκάησλ ηνπ ΓΓΛ 

23.400,00 € 

70.6495.0001 απνιχκαλζε δεκνηηθψλ θηεξίσλ ΓΓΛέζβνπ 5.850,00 € 

 

Γ) Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

ΑΠΟ:  
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ΚΑΔ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΟΟ 

35.7131.0001 

 

 

 

 

Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ 

ππξνπξνζηαζίαο  

5.500,00€ 

ΣΟΝ: 
ΚΑΔ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΟΟ 

35.7131.0002 

 

 

 

 

Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ- νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ππξνπξνζηαζίαο   

5.500,00€ 

 

 

        Γ)  Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
 

ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΑΣΧ K.A.: 

 
Α/Α Σίηινο  Έξγνπ /ΚΑΔ Πίζησζε ηνπ 

2021 

Αχμεζε πνζνχ Τπφινηπν ζηνλ ΚΑΔ 

1 

 

 

 

 

Σαθηηθέο απνδνρέο κεηαθιεηψλ (πεξηιακβάλνληαη 

βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 

επηδφκαηα εηδ.ζπλ-γελ.γξακ.-ηδηαηηεξ.γξακ) 

ΚΑΔ 00.6031 

156.000,00 € 42.600,00 € 198.600,00 € 

2 ΔΦΚΑ εξγνδφηε κεηαθιεηψλ 

ΚΑΔ 00.6053.0001 

31.000,00 € 8.200,00 € 39.200,00 € 

 

 

 

3 Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ ΗΓΟΥ 

(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ) 

ΚΑΔ 30.6041 

50.000,00 € 15.000,00 € 65.000,00 € 

4 ΔΦΚΑ εξγνδφηε πξνζσπηθνχ ΗΓΟΥ(πξψελ εξγνδ.ΗΚΑ) 

30.6454.0001 

15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 

5 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα θσηνηππηθά ,ππνινγηζηέο 

εθηππσηέο ,θαμ  θ.ι.π 

ΚΑ 10.6672.0001 

5.000,00 € 18.400,00 € 23.400,00 € 

 

Γ) Σα πνζά γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θσδηθψλ ζα παξζνχλ απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ ΓΓ Λέζβνπ . 
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Καηφπηλ ηνχηνπ, κε ηελ  αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 

41.136,82 € 

 

4 3
Ο
  

Η/Δ 

65 πγθξφηεζε 

επηηξνπψλ 

δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ αλνηρηψλ 

(ειεθηξνληθψλ) θαη 

ζπλνπηηθψλ 

δηαγσληζκψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ 

(πξνκεζεηψλ- 

ππεξεζηψλ) γηα ην 

έηνο 2021 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1) Οξίδεη ηέζζεξηο (4) επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ δηελέξγεηα θαη 

αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (πξνκεζεηψλ – ππεξεζηψλ) ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην έηνο 2021, σο θάησζη: 

 

Α. Γηα ζέκαηα Γηνηθεηηθά : 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Μπζηεγληψηεο Νηθφιανο  (Πξφεδξνο)  αββίλνπ Διέλε 

Υαηδεκαιιήο Αξγχξηνο (Γξακκαηέαο)  Βαιειή Νίθε 

Καηζακπξφθνο Δπζηξάηηνο Αλδξένπ Γέζπνηλα 

Β. Γηα ζέκαηα Σερληθήο Φχζεσο : 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Καξαγηάλλε Αλαζηαζία  (Πξφεδξνο)  Παλζειελάο Κσλζηαληίλνο 

Αλαζηαζίνπ Αηκηιία (Γξακκαηέαο) Μαλσιαθέιιεο Δπζηξάηηνο 

Καλέινο Παλαγηψηεο Υαηδεθσλζηαληή Άλλα 

Γ. Γηα ζέκαηα Ζιεθηξνινγηθά : 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Σδηηδίλαο Κσλζηαληίλνο  (Πξφεδξνο)  Σζεξδάλε Αηθαηεξίλε  

Παλζειελάο Κσλζηαληίλνο (Γξακκαηέαο) Καλδχιεο Δπζηξάηηνο 

Μαλσιαθέιιεο Δπζηξάηηνο Παλάξαο Γεκήηξηνο 

Γ) Γηα ζέκαηα Ορεκάησλ-Μεραλεκάησλ : 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Κπξηάθεο Γξεγφξεο  (Πξφεδξνο)  Φξαγθνγηάλλεο αξάληνο 

Κφλζνπιαο Γεκήηξηνο (Γξακκαηέαο)  Ματδαλφο Σδαλλήο 

Κηνπηνπξφγινπ Γεκήηξηνο Κφλζνπιαο Υξήζηνο 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά 
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νξηζκνχ ηνπο. 

 

2. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ σο άλσ επηηξνπψλ ζα είλαη εηήζηα ή κέρξη ηνλ νξηζκφ λένπ 

αληίζηνηρνπ νξγάλνπ. 
 

5 4
Ο
  

Η/Δ 

66 πγθξφηεζε 

επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο θαη 

αμηνιφγεζεο 

δηαγσληζκψλ 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

γηα πξνκήζεηεο θαη 

γεληθέο ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζε 

νρήκαηα, 

κεραλήκαηα, θαχζηκα 

θαη ζε αληηθείκελα 

ησλ ππεξεζηψλ 

Καζαξηφηεηαο, 

Απηεπηζηαζίαο θαη 

Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

πγθξνηεί ηελ  επηηξνπή  δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ γηα πξνκήζεηεο θαη γεληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε νρήκαηα, 

κεραλήκαηα, θαχζηκα θαη ζε αληηθείκελα ησλ ππεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο, Απηεπηζηαζίαο θαη 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην έηνο 2021, σο εμήο : 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΑΦΟΡΟΤΝ Δ ΟΥΖΜΑΣΑ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ ΚΑΗ Δ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα Ειδικότητα 

1 Γξεγφξηνο Κπξηάθεο Πξφεδξνο ΣΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

2 Παλαγηψηεο Καλέιινο Γξακκαηέαο ΣΔ Μεραληθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ 

3 Γεκήηξηνο Κφλζνπιαο Μέινο ΓΔ Οδεγψλ Απνξξηκκαηνθφξνπ 

 
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα Ειδικότητα 

1 Γεκήηξηνο Κηνπηνπξφγινπ Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ΓΔ Οδεγψλ Απνξξηκκαηνθφξνπ 

2 άββαο Βαβιαδέιιεο Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ΓΔ28 Υεηξηζηψλ Μ.Δ. 

3 Δπξηπίδεο Υαηδεγεσξγίνπ Μέινο ΓΔ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ 

       Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ νξγάλνπ ζα είλαη εηήζηα ή κέρξη ηνλ νξηζκφ λένπ 

αληίζηνηρνπ νξγάλνπ. Ζ αλαπιήξσζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ ζα γίλεηαη θαη’ 

αληηζηνηρία απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ πίλαθα.» 

 



 8 

6 5
Ο
  

Η/Δ 

67 Σξνπνπνίεζε ηεο 

Απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

4/2019 πεξί νξηζκνχ 

Σακεηαθψλ 

Τπνιφγσλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ 

Σξάπεδα Διιάδνο θαη 

ηα ινηπά ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
Α) Οξίδεη θαη εμνπζηνδνηεί σο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ θα Μαθξπδάθε Γέζπνηλαο ηνπ Αλησλίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-

Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α΄ (ρσξίο αλαπιήξσζε ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζηε Σακηαθή 

Τπεξεζία ηνπ Γ.Γπηηθήο Λέζβνπ) θαη ηνλ θ. Βαξνπηέιιε Ησάλλε ηνπ Παλαγηψηε, θιάδνπ ΓΔ 

Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α,( ρσξίο αλαπιήξσζε 

ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζηε Σακηαθή Τπεξεζία ηνπ Γ.Γπηηθήο Λέζβνπ) κε ηελ ζεηξά πνπ 

αλαθέξνληαη, γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζα είλαη 

 α) Άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε αξηζκφ θαη είδνο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη δηαρείξηζε απηψλ.  

β) Παξαιαβή κπινθ επηηαγψλ θαη ρξήζε απηψλ. 

γ) Έληππεο εληνιέο ηνπ δήκνπ γηα εθηέιεζε εκβαζκάησλ θαη πιεξσκψλ ζε πξνκεζεπηέο, 

πηζησηέο, κηζζσηνχο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο – αξρέο, αζθαιηζηηθά ηακεία θιπ δηθαηνχρνπο, 

δ) Έληππεο εληνιέο ηνπ Γήκνπ  γηα εθηέιεζε κεηαθνξάο πνζψλ κεηαμχ ησλ ηδίσλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε, 

ε) Λήςε ηξαπεδηθψλ επηζηνιψλ θαη εγγπήζεσλ  

ζη) Υξήζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (e-banking) γηα εηζπξάμεηο, πιεξσκέο, κεηαθνξέο 

πνζψλ, ελεκέξσζε θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ θιπ    

δ) Λήςε αληηγξάθσλ θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ θαη γεληθά θάζε δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ 

πνπ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ θηλεί ν Γήκνο.  

ε) Έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  

 

Β) Δηδηθφηεξα ζηνλ νξηζκφ ησλ θάησζη ππαιιήισλ σο Σακεηαθψλ Τπνιφγσλ κε ηελ ζεηξά 

πνπ αλαθέξνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ  ζηελ 

Σξάπεδα Διιάδνο θαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ζηα ινηπά πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, σο εμήο : 

 

1.Γηα ηελ 1
ε
 ππνγξαθή ηελ αλαπι. Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θα Μαθξπδάθε Γέζπνηλα ηνπ 

Αλησλίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α΄ . 
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1. Γηα ηελ 2
ε
 ππνγξαθή ηνλ ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ  θν , Βαξνπηέιιε Ησάλλε ηνπ 

Παλαγηψηε, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ κε 

βαζκφ Α, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α΄. 

 

Γ)Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 58 παξ. 1 πεξηπη. β’ θαη δ’ ηνπ 

λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ηηο λεφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο, θ. Βέξξν Σαμηάξρε ηνπ Νηθνιάνπ 

σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο «Γήισζε Οξηζκνχ Τπεχζπλνπ Λνγαξηαζκνχ» θαη ζα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ 

ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ ( κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’αξηζκ. 44009/ΓΔ5154/8.10.2013 

απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο – ΦΔΚ Β 2595/15.10.2013) πξνθεηκέλνπ λα θηλεί ηνλ ινγαξηαζκφ θαη 

θπξίσο λα δίλεη ειεθηξνληθά εληνιέο πξνο ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηελ δηελέξγεηα 

εκβαζκάησλ απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ πξνο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηξίησλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 

 

Γ) ηε ζπλέρηζε ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο e-banking απφ ηελ ηακία ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ θαο Μαθξπδάθε Γέζπνηλαο 

ηνπ Αλησλίνπ , ε νπνία κε ηε ρξήζε ή πιεθηξνιφγεζε, θαηά πεξίπησζε, ηνπ απφξξεηνπ 

πξνζσπηθνχ θσδηθνχ αλαγλψξηζεο ηεο απφ ην ζχζηεκα e-banking ζα δεζκεχεη έγθπξα ηνλ 

Γήκν ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, πιελ ηεο αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ή 

πιεθηξνιφγεζε, θαηά πεξίπησζε ζα εθπξνζσπεί ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηηο εμήο 

ζπλαιιαγέο: 

Αιιαγή ζηνηρείσλ αιιεινγξαθίαο, 

Αηηήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο πάγηαο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ (π.ρ. ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ), 

Αηηήζεηο γηα έθδνζε λένπ κπινθ επηηαγψλ, 

Αλαιπηηθή θίλεζε ινγαξηαζκψλ (statements).» 

 
7 6

Ο
  

Η/Δ 

68 ΑπνΑπνδνρή πηζηψζεσλ 

γηα ηελ θαηαβνιή 

κηζζσκάησλ ζρνιηθψλ  

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Απνδέρεηαη ηηο δηαηεζείζεο πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ 

αθνξά κηζζψκαηα  ζρνιηθψλ κνλάδσλ πεξηφδνπ απφ 01-09-2020 έσο 31-12-



 10 

κνλάδσλ απφ ηνπο ΚΑΠ  

βάζεη ησλ εγγξάθσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

2020  ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ.  
 

8 7
Ο
  

Η/Δ 

69 6ε Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ]  

Δγθξίλεη ηελ 6
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 
 

Α/Α 

 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

 

 

ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

ΠΗΣΧΖ 2021 

 

 

1 

Απνθαηάζηαζε Γεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ απφ ηα Έθηαθηα 

Φαηλφκελα ηεο 28/9/2020 ζηελ 

ΓΔ Καιινλήο 

 

 

185.000,00€ 

 

100.000,00 € ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ (ΤΠ.Δ.) 

 

85.000,00 € ΣΑ - ΣΑΚΣΗΚΑ 

 

185.000,00€ 

 

 

2 

Γηακφξθσζε Πάξθνπ 

Μαληακάδνπ  

Γ.Κ. Μαληακάδνπ  

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

60.000,00€ 

 

ΑΣΑ - ΣΑΚΣΗΚΑ 

60.000,00€ 

 

9 8
ο
  

Η/Δ 

70 Απεπζείαο αγνξά 

αθηλήησλ(νηθνπέδσλ) 

ηδησηψλ ζηε θάια 

πθακηλέαο θαη ζηε 

ηχςε 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α)Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αγνξά ησλ δχν (2) αθηλήησλ (νηθνπέδσλ) ηδησηψλ 

 
 ενόσ οικοπζδου ςτη Σκάλα Συκαμινζασ,  εμβαδοφ 3.080,00 τ.μ. (1.000,00 τ.μ. εντόσ οικιςμοφ, 

2.080,00 τ.μ. εκτόσ οικιςμοφ), ιδιοκτηςίασ Αικατερίνησ Ζαχαριάδου – Τςεςμελή, ωσ 

μοναδικοφ κατάλληλου για το ςκοπό τησ διαπλάτυνςησ και επζκταςησ του υπάρχοντοσ 

δημοτικοφ χϊρου ςτάθμευςησ του οικιςμοφ, αντί ςυμφωνηθζντοσ τιμήματοσ 80.000,00€, ωσ 

πλζον ςυμφζροντοσ για το Δήμο, καθόςον τυγχάνει  κατϊτερο από την  εκτιμηθείςα  

αγοραία αξία του υπόψη ακινήτου ςτην ωσ άνω ςχετική ζκθεςη εκτίμηςησ πιςτοποιημζνου 

εκτιμητή - μηχανικοφ. 
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 ενόσ ακινήτου (οικόπεδο μετά κτίςματοσ)  εντόσ οικιςμοφ τησ κοινότητασ Στφψησ, εμβαδοφ 

323,22 τ.μ., ιδιοκτηςίασ κληρονόμων Ελευθερίου Ιγν. Καλλιπολίτη, ωσ μοναδικοφ 

κατάλληλου για το ςκοπό τησ διαπλάτυνςησ τησ δημοτικήσ οδοφ, προκειμζνου για τη 

δημιουργία αναγκαίου για τον οικιςμό δημοτικοφ χϊρου ςτάθμευςησ, αντί ςυμφωνηθζντοσ 

τιμήματοσ 73.000,00€, ωσ πλζον ςυμφζροντοσ για το Δήμο,  όπωσ εκτιμήθηκε η αγοραία αξία 

του υπόψη ακινήτου ςτην ωσ άνω ςχετική ζκθεςη εκτίμηςησ πιςτοποιημζνου εκτιμητή - 

μηχανικοφ.     

Β)Δμνπζηνδνηείηαη  ν Γήκαξρνο, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο κε ζπκβνιαηνγξαθηθέο 

πξάμεηο. 
 

10 9
Ο
  

Η/Δ 

71 Απαξαίηεηεο 

Δλέξγεηεο/Πξάμεηο 

πινπνίεζεο κε ίδηα 

κέζα ηνπ έξγα Έληαμεο 

ηεο Πξάμεο «Βειηίσζε 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

Ρνκά-Δπηδφηεζε 

Δλνηθίνπ ζην Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβν» κε 

θσδηθφ ΟΠ 5076734 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Βφξεην 

Αηγαίν 2014-2020 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Α) πγθξνηεί "Οκάδα Έξγνπ" ηεο Πξάμεο «Βειηίσζε πλζεθψλ Γηαβίσζεο Ρνκά – 

Δπηδφηεζε Δλνηθίνπ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ (5076734) απνηεινχκελε 

απφ ηα εμήο ζηειέρε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 Μάληδαξε Γεκήηξην (ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ)  

 Μπζηεγληψηε Νηθφιαν (ΠΔ Γηνηθεηηθνχ) 

 Υαηδεκαιιή Αξγχξην (ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ) 

 Μαθξπδάθε Γέζπνηλα (ΠΔ Οηθνλνκηθνχ) 

Β) Οξίδεη ηνλ θ. Μάληδαξε Γεκήηξην - Πξντζηακέλν ηεο Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ - σο Τπεχζπλν Πξάμεο / Τπνέξγνπ ηεο Πξάμεο «Βειηίσζε πλζεθψλ 

Γηαβίσζεο Ρνκά – Δπηδφηεζε Δλνηθίνπ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ 

(5076734). 

Γ)πγθξνηεί "Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ)" ηεο Πξάμεο 

«Βειηίσζε ζπλζεθψλ δηαβίσζεο Ρνκά – Δπηδφηεζε Δλνηθίνπ ζην Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ» κε 

Κσδηθφ ΟΠ (5076734) απνηεινχκελε απφ ηα εμήο ζηειέρε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ: 

1. Εαθεηξίνπ Θενδψξα (ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ) σο Πξφεδξν ηεο ΔΠΠΔ κε 

αλαπιεξσηή ηελ Αλαζηαζίνπ Αηκηιία (ΣΔ Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ)  
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2. Καηζακπξφθν Δπζηξάηην (ΓΔ Γηνηθεηηθνχ)σο Μέινο ηεο ΔΠΠΔ κε αλαπιεξσηή ηελ 

Βαιειή Νίθε (ΓΔ Γηνηθεηηθνχ) 

3. Μαθξηδάθε Θεκηζηνθιή (ΠΔ Γεσπφλσλ) σο Μέινο ηεο ΔΠΠΔ κε αλαπιεξσηή ηελ 

Αλδξένπ Γέζπνηλα (ΠΔ Γηνηθεηηθνχ) 
 

11 10
Ο
  

Η/Δ 

72 Δλέξγεηεο γηα ηελ 

Έλαξμε Τινπνίεζεο 

κε ίδηα κέζα ηνπ 

Τπνέξγνπ (Α/Α 1) 

«ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ» ηεο 

Πξάμεο «ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ» κε θσδηθφ 

ΟΠ (MIS)5074529 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εγθξίλεη : 

1 ) Πξφζιεςε Έθηαθηνπ (Νέν) Πξνζσπηθνχ - ην νπνίν ζα ζηειερψζεη ην Κέληξν Κνηλφηεηαο (ε 

δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο & Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηε ΚΤΑ Αξ.Πξ.Γ14/Οηθ.15834-237/19.4.2019 - Καζνξηζκφο Πξνδηαγξαθψλ Λεηηνπξγίαο 

ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο). 

 Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο 

 Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ή Φπρνιφγνο 

 Γηακεζνιαβεηήο Ρνκά 

 Παηδαγσγφο 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε εηζήγεζε. 

2) Οξηζκφο "Τπεχζπλνπ Πξάμεο & Τπνέξγνπ" ηεο Πξάμεο "Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ" κε Κσδηθφ ΟΠ (5074529) 

Σνλ νξηζκφ ηνπ θ. Μάληδαξε Γεκεηξίνπ - Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ - σο 

Τπεχζπλνπ Πξάμεο / Τπνέξγνπ ηεο Πξάμεο "Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ" κε Κσδηθφ 

ΟΠ (5074529). 

Ο Τπεχζπλνο Πξάμεο / Τπνέξγνπ έρεη σο αξκνδηφηεηα ην ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ θαη επνπηεία ηεο 

πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπεχζπλνπ Πξάμεο/Τπνέξγνπ, 

πεξηγξάθνληαη ζην εγθεθξηκέλν ρέδην "Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Πξάμεο "Κέληξν 

Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ"" κε Κσδηθφ ΟΠ (5074529) (Αξηζκ Πξση. 16846/9.12.2020).  

 

3) Σε πγθξφηεζε ηεο "Οκάδαο Έξγνπ" ηεο Πξάμεο "Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ" κε 

Κσδηθφ ΟΠ (5074529) Ζ Οκάδα Έξγνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο & ηνπ 

Τπνέξγνπ απηήο (ηελ πινπνίεζε ησλ Παξαδνηέσλ ηεο Πξάμεο/Τπνέξγνπ). 

Αλαιπηηθφηεξα, ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο πεξηγξάθεηαη ζην εγθεθξηκέλν ρέδην "Απφθαζεο 



 13 

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Πξάμεο "Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ"" κε Κσδηθφ ΟΠ 

(5074529) (Αξηζκ Πξση. 16846/9.12.2020).  

 απνηεινχκελε απφ ηα εμήο ζηειέρε: 

(i) Σαθηηθφ - Τθηζηάκελν Πξνζσπηθφ  ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 Μάληδαξε Γεκήηξην (ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ)  

 Μπζηεγληψηε Νηθφιαν (ΠΔ Γηνηθεηηθνχ) 

 Υαηδεκαιιή Αξγχξην (ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ) 

 Μαθξπδάθε Γέζπνηλα (ΠΔ Οηθνλνκηθνχ) 
(ii) Έθηαθην (Νέν) Πξνζσπηθφ - ην νπνίν ζα ζηειερψζεη ην Κέληξν Κνηλφηεηαο (ε δηαδηθαζία 

ζηειέρσζεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο & Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη κε φζα αλαθέξνληαη ζηε 

ΚΤΑ Αξ.Πξ.Γ14/Οηθ.15834-237/19.4.2019 - Καζνξηζκφο Πξνδηαγξαθψλ Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο). 

 Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο 

 Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ή Φπρνιφγνο 

 Γηακεζνιαβεηήο Ρνκά 

 Παηδαγσγφο 
4) Σε πγθξφηεζε "Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ)" ηεο Πξάμεο 

"Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ" κε Κσδηθφ ΟΠ (5074529) Ζ ΔΠΠΔ σο αληηθείκελν 

έρεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο & ηνπ Τπνέξγνπ, θαζψο θαη ηελ πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη πηζηνπνίεζε ησλ Παξαδνηέσλ ηεο Πξάμεο & ηνπ Τπνέξγνπ, ηα νπνία θαη 

παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα νξηζηηθή έγθξηζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ θαη νη ηεο ΔΠΠΔ πεξηγξάθνληαη ζην εγθεθξηκέλν ρέδην 

"Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Πξάμεο "Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ"" κε 

Κσδηθφ ΟΠ (5074529) 

 (Αξηζκ Πξση. 16846/9.12.2020), απνηεινχκελε απφ ηα εμήο ζηειέρε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ: 

1. Εαθεηξίνπ Θενδψξα (ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ) σο Πξφεδξν ηεο ΔΠΠΔ κε αλαπιεξσηή ηελ 

Αλαζηαζίνπ Αηκηιία (ΣΔ Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ)  

2. Καηζακπξφθν Δπζηξάηην (ΓΔ Γηνηθεηηθνχ)σο Μέινο ηεο ΔΠΠΔ κε αλαπιεξσηή ηελ Βαιειή 

Νίθε (ΓΔ Γηνηθεηηθνχ) 

3. Μαθξηδάθε Θεκηζηνθιή (ΠΔ Γεσπφλσλ) σο Μέινο ηεο ΔΠΠΔ κε αλαπιεξσηή ηελ Αλδξένπ 

Γέζπνηλα (ΠΔ Γηνηθεηηθνχ) 
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12 11
Ο
  

Η/Δ 

73 Οξηζκφο 

εθπξφζσπσλ ηνπ 

Γήκνπ ζην 

πληνληζηηθφ Σνπηθφ 

Όξγαλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Οξίδεη εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ζην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ σο εμήο:  

 
Α/Α ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ 

ΜΔΛΖ 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

1 ΒΔΡΡΟ ΣΑΞΗΑΡΥΖ ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΑΠΠΟ ΚΧΝ/ΝΟ ΑΝ. ΠΡΟΔΓΡΟ 

2 ΑΞΖ ΑΝΓΡΔΑ ΜΔΛΟ ΡΟΤΖ ΜΗΥΑΖΛ ΜΔΛΟ 

3 ΚΟΣΕΑΜΑΝΖ ΔΈΤΘΔΡΗΟ ΜΔΛΟ ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΜΔΛΟ 

 

13 12
Ο
  

Η/Δ 

74 Οξηζκφο εθπξνζψπνπ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζε 

γλσκνδνηηθή 

επηηξνπή ζρεηηθά κε 

λαπάγηα πινία 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Οξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ  Γλσκνδνηηθή επηηξνπή ζρεηηθά κε 

ζέκαηα αλέιθπζεο, απνκάθξπλζεο, ή εμνπδεηέξσζεο λαπαγίσλ, ή πινίσλ ηνλ Γεκνηηθφ 

χκβνπιν θν Ηνξδάλνπ Ηνξδάλε κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν θν Καξαζαλάζε 

Γεψξγην 

 

Ζ ζεηεία ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο ζα είλαη εηήζηα. 

 
14 13

Ο
 

Η/Δ 

75 Έγθξηζε θαλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο 

Κνηκεηεξίσλ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 
 

Δγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

15 14
Ο
 

Η/Δ 

76 Έγθξηζε Καλνληζκνχ 

Πξαζίλνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 
 
Δγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΑΙΝΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ  ΛΔΒΟΤ 

16 15
Ο
 

Η/Δ 

77 Έγθξηζε εηζφδνπ- 

εμφδνπ νρεκάησλ 

ζηελ δεκνηηθή νδφ 

Γ36 Πέηξαο-Πεηξί 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ δεκηνπξγία εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΥΡΟΝΖ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γήπεδν επί ηεο Γεκνηηθήο νδνχ Γ36 Πέηξαο-Πεηξί ζηελ Αγξνηηθή 

πεξηθέξεηα Πέηξαο , ζηε ζέζε "Μεζεινχθα ή ηαπξφδξνκν ή ηαπξνδξφκη" ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Πέηξαο κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο δεκνηηθήο νδνχ: 

 Να τοποθετηθοφν πινακίδεσ κατακόρυφησ ςήμανςησ ςτα ςημεία που φαίνονται ςτο 
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ςυνημμζνο ςχζδιο ωσ κάτωθι: 

α. ηελ έμνδν ηεο εηζφδνπ- εμφδνπ πηλαθίδα Ρ-48 (ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΠΟΡΔΗΑ 

ΠΡΟ ΣΑ ΓΔΞΗΑ) θαη κηα πηλαθίδα STOP (ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΠΟΡΔΗΑ)  

β Πιεπξηθά ηνπ εξείζκαηνο ηεο νδνχ απφ ηελ πιεπξά ηεο ηδηνθηεζίαο πηλαθίδα Ρ-40 
(ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΣΑΖ ΚΑΗ Ζ ΣΑΘΜΔΤΖ) 

 γ. Πιεπξηθά ηνπ εξείζκαηνο ηεο νδνχ απφ ηε πιεπξά ηεο ηδηνθηεζίαο πηλαθίδεο Ρ-44 (ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΖ ΣΑΘΜΔΤΖ) , Ρ-40 (ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΣΑΖ ΚΑΗ Ζ 

ΣΑΘΜΔΤΖ) ΚΑΗ Ρ-27 (ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΑΡΗΣΔΡΖ ΣΡΟΦΖ) 

 Να τοποθετηθοφν δφο προβολείσ LED χαμηλήσ ηλεκτρικήσ κατανάλωςησ που να 
προςφζρουν επαρκή φωτιςμό για την αςφαλή είςοδο-ζξοδο των οχημάτων εκατζρωθεν τησ 
ειςόδου εξόδου 

 Να περιφραχτεί με μόνιμη, ςταθερή και αμετακίνητη περίφραξη το πρόςωπο του 
γηπζδου επί τησ δημοτικήσ οδοφ, ϊςτε να μην επιτρζπεται η πρόςβαςη προσ αυτό από 
οποιαδήποτε άλλη θζςη, πζραν τησ προτεινόμενησ ειςόδου-εξόδου, 

 

Ζ ρνξεγνχκελε έγθξηζε εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ ζα ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) έηε θαη κφλν γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

 

Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηεηξαεηίαο απφ ηελ έγθξηζε εηζφδνπ - εμφδνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο, δίδεηαη κεηά απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο 

πξνζεζκίαο εθ’ άπαμ παξάηαζε γηα ηέζζεξα επί πιένλ έηε, εθ’ φζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη 

θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνχ, ή ππνβάιιεηαη λέα αίηεζε γηα έγθξηζε φηαλ απηέο έρνπλ αιιάμεη. 

Γηα κεηαηξνπή ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζε απηήο ή πξνζζήθε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ν 

ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ ππεξεζία . 

ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/06 απαηηείηαη λέα έγθξηζε . 

ε πεξίπησζε βειηίσζεο ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδνχ, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη 

αλαληίξξεηα κε κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή ηνπ δαπάλε, δίρσο θακία απαίηεζε γηα απνδεκίσζε, λα ιάβεη 

φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηακφξθσζεο ηεο εηζφδνπ-εμφδνπ ζηε λέα 

θαηάζηαζε θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ νδφ Τπεξεζίαο. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ έμνδν απφ 

απηή, ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ηελ φπνηα επζχλε ηνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 

Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ). 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ηεο εηζφδνπ - εμφδνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
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φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ζε πεξίπησζε πνπ 

ζπκβνχλ, απνθιεηζηηθή επζχλε έρνπλ ν ελδηαθεξφκελνο ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ κεραληθφο 

ηνπ.  

Ζ νκαιή απνξξνή ησλ φκβξησλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε. 

Ζ ρνξήγεζε ηεο παξνχζαο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο 

άιισλ πξνβιεπφκελσλ εγθξίζεσλ ή αδεηψλ, ελψ ε ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε θαηαζθεπήο θαη πξνκήζεηαο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

θεξφκελν αηηνχληα ηδηνθηήηε θν Παλαγηψηε Υξφλε.» 
 

 
17 16

Ο
 

Η/Δ 

78 Υνξήγεζε ή κε 

άδεηαο ζηάζκεπζε ζε 

ΑΜΔΑ(Γεσξγέιιε 

Γεσξγία) 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ, ζηελ θα Γεσξγέιιε 
Γεσξγία πνπ βξίζθεηε ζηελ Σ.Κ. θνπηάξνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν  
πιεζίνλ ηηο νηθίαο ηεο, (πιαηεία Λνχζηξαο), ηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ 
ηνπ γηνχ ηεο, κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΗΡΝ 4889, γηα ηηο παξαθάησ ιφγνπο:  

 

1.Έρεη θξηζεί αλάπεξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεη γηα ΑΜΔΑ ηνπ Ν. 1882/90, άξζξν 23 

(ΦΔΚ 43 Α’). 

 

 
18 17

Ο
 

Η/Δ 

79 Υνξήγεζε  ε κε 

άδεηαο ζηάζκεπζεο ζε 

ΑΜΔΑ(Αλαγλψζηνπ 

Απφζηνινο) 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ζηνλ θν Αλαγλψζηνπ Απφζηνιν, επί 

ηεο νδνχ Γ.Κσζηνκνίξε ζηνλ Πνιηρλίην, κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΤΖ 7554 ηδησηηθήο 

ρξήζεο απηνθίλεην ηεο ζπδχγνπ ηνπ, γηα ην ιφγσ ηνπ φηη  έρεη θξηζεί αλάπεξε ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεη γηα ΑΜΔΑ ηνπ Ν. 1882/90, άξζξν 23 (ΦΔΚ 43 Α’). 
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19 18
Ο
 

Η/Δ 

80 Καηαζθεπή δηάβαζεο 

πεδψλ επη αγξνηηθνχ 

δξφκνπ κεηαμχ δπν 

νηθνπέδσλ 

ηδηνθηεζίαο 

μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο «ΚΛΑΡΑ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή δηάβαζεο πεδψλ θαη ηελ δηαγξάκκηζε απηήο επί αγξνηηθνχ 

δξφκνπ κεηαμχ ησλ δχν νηθνπέδσλ ηδηνθηεζίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο «ΚΛΑΡΑ»  ζην 

Απιάθη Πέηξαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλάινγσλ 

πηλαθίδσλ Κ15 (πξηλ ηελ δηάβαζε) θαη Π21( κεηά ηελ δηάβαζε) ζηελ Κνηλφηεηα Πέηξαο. 

 

20 19
Ο
 

Η/Δ 

81 χζηαζε Δπηηξνπήο 

γηα έθδνζε 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 

ζε νηθηζκνχο 

πξνυθηζηάκελνπο ηνπ 

1923 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
πζηήλεη 3κειή Δπηηξνπή γηα έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε νηθηζκνχο 
πξνυθηζηάκελνπο ηνπ 1923 ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, σο παξαθάησ: 
 

1. ηπιηαλίδνπ Μαξηάλζε, Σνπνγξάθν Μεραληθφ, Αλαπιεξψηξηα 

Πξντζηακέλε Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

2. Εαθεηξηνχ Θενδψξα ,Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 

ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο  

3. Οηθνλφκνπ Μαξία, Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ζην 

Σκήκα Πνιενδνκίαο 

 
21 20

Ο
 

Η/Δ 

82 Κπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

«Δζσηεξηθά δίθηπα 

χδξεπζεο νηθηζκψλ 

Μαληακάδνπ-Κάπεο-

Κιεηνχο-Πειφπεο ηεο 

Γ.Γ.Μαληακάδνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

1) Δγθξίλεη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. Λέζβνπ (έγγξαθν 3139/11 -3-2021). 

2) Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε έσο 3/4/2021 ηεο πξνζεζκίαο ησλ  θπθινθνξηαθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ είραλ εγθξηζεί κε ηελ ππ'αξηζκ. 265/20 απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Λέζβνπ  
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       Καιινλή, 31 Μαξηίνπ 2021 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ                                                                                                                                                                    

22 21
Ο
 

Η/Δ 

83 Ολνκαζία θεληξηθνχ 

δξφκνπ Άληηζζαο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 
Δγθξίλεη ηελ νλνκαηνδνζία ηεο θεληξηθήο νδνχ Άληηζζαο ζε «νδφ Γηάλλε 

Φσηηάδε», απφ ην Ζξψσλ ηεο Άληηζζαο έσο ηελ θεληξηθή πιαηεία.  

 


