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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 7/19-11-2019 τακτική ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ηος 

Δήμος Δςηικήρ Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Δθηόο 

1
 

41 Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

«Κέληξν Τγείαο Μαληακάδνπ» 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Σελ αλακνλή, γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, ηεο έγγξαθεο απάληεζεο επί ηνπ 

ζέκαηνο, από ην αξκόδην Τπνπξγείν, θαη αλ απηό παξέιζεη άπξαγν, ηε ζύληαμε θαη 

απνζηνιή Φεθίζκαηνο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 
2 Δθηόο 

2 

42 «Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ  

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ΓΔΤΑΛ» 

[Οκόθσλα] 

Οξίδεη εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

ηεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ ηνπο θάησζη : 

- Σνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ, θ. Αιάλε Γεώξγην, σο Αληηπξόεδξν  

απηνύ, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Αληηδήκαξρν Νεόηεηαο & Δζεινληηζκνύ, θα  

Ησαθείκ-ηπιηαλνύ Εαραξώ.  

- Σνλ Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, θν Πάππν Κσλζηαληίλν, σο  

ηαθηηθό κέινο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Δληεηαικέλε Γεκνηηθή ύκβνπιν, θα 

Καηαλάθε Ησάλλα-Μαξία. 

- Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν, θ. Υαηδεθπξηαδή Υξπζόζηνκν, σο ηαθηηθό κέινο,  

κε αλαπιεξσηή , ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν, θ. Κνπηδακάλε Διεπζέξην. 
3 Πξν 1 43 «Έλαξμε δηαδηθαζηώλ κίζζσ- 

ζεο αθηλήηνπ (απνζήθεο) κε 

ζθνπό ηε ζηέγαζε δεκνηηθώλ 

ππεξεζηώλ (Σκήκαηνο Πνιηηη- 

θήο Πξνζηαζίαο)» 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ θαλεξνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ,  

γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ (θαηάιιεινπ ηζόγεηνπ θηηξίνπ) κε ζθνπό ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ σο Απνζήθε από ηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο Καζαξηόηεηαο  

θαη Αλαθύθισζεο, ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 
4 Πξν 2 44 Έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ αλάζεζεο 

 ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ  
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«Δξγαζία θιαδέκαηνο πςειώλ 

δέληξσλ Γήκνπ Γπηηθήο  

Λέζβνπ». 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΡΓΑΗΑ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΤΦΖΛΧΝ 

ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΖΜΟΤ», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 19.854,90 επξώ κε Φ.Π.Α. 

5 1ν 45 «πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε, ή κε, 

δεκνηηθνύ ρώξνπ, ζηελ πεξηνρή 

ηεο Σ.Κ. πθακηλέαο, ζηελ 

νξγάλσζε ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο, γηα ηε δεκηνπξγία 

Πξνζσξηλνύ Κέληξνπ Γηαθνκηδήο 

Πξνζθύγσλ θαη Μεηαλαζηώλ 

(Stage 2)». 

[Οκόθσλα] 

Σε κε παξαρώξεζε ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνύ ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ  

Κνηλόηεηα πθακηλέαο, θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ακαμσηό δξόκν αλάκεζα 

ζηε πθακηλέα θαη ηε θάια πθακηλέαο, ζηελ Οξγάλσζε ηεο  

Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, θαζόηη απηή  

είλαη θαηαρξεζηηθή θαη κε ζύλλνκε, θη, σο εθ ηνύηνπ, ηε κε  

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Γηαθνκηδήο Πξνζθύγσλ θαη  

Μεηαλαζηώλ (stage-2) ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν. 

 
6 2ν 46 «Έγθξηζε Φεθίζκαηνο γηα  

ηελ πξνζηαζία ηνπ Κόιπνπ 

Καιινλήο». 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ςήθηζκα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Κόιπνπ Καιινλήο, ζπκπαξαζηε- 

θόκελν ζηνλ Αιηεπηηθό ύιινγν Δπαγγεικαηηθήο Αιηείαο Γήκνπ Γπηηθήο  

Λέζβνπ, θαη δεηά : 

 Σελ εμαίξεζε ηνπ θόιπνπ Καιινλήο από ην λέν Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ. 

 Σελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ. 

 Σε ράξαμε δσλώλ αζθαιείαο. 

 Σελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. 

 Σε κε πεξαηηέξσ έθδνζε αδεηώλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 

7 3 47 «Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν «Δξγαζία 

αλαδηνξγάλσζεο θαη ζύληαμεο 

πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

γηα ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ 

Γ. Λέζβνπ» 

[Καηά πιεηνςεθία] 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ απεπζείαο αλάζεζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016, θαη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 118, ζε ηξίην, ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : 

«Αλαδηνξγάλσζε θαη ζύληαμε πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο 

νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», κε πξνϋπνινγηζκό 23.400,00 €, 

ιόγσ ηεο απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

από ην ππάξρνλ αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, βάζεη ηεο 

από 14-11-2019 Βεβαίσζεο ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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       Καιινλή, 25 Ννεκβξίνπ 2019 

                  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ ΓπηηθήοΛέζβνπ 

 

 

     ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

8 4 48 «Έγθξηζε αλάζεζεο 

ππεξεζηώλ κε ηίηιν : 1) 

Δπηηόπηα Σερληθή 

Τπνζηήξημε (Δ.Δ.Σ.Τ.) ησλ 

ππνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο 

θιπ. ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, (Κ.Α. 10.6266.0003 

πξνϋπνινγηζκνύ 10.000 €), 2) 

Τπεξεζία ζρεδηαζκνύ θαη 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθήο 

ππνδνκήο θαη ππεξεζηώλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ (Κ.Α. 

00.6117.0009 

πξνϋπνινγηζκνύ 23.400 €) 

θαη 3) Τπεξεζίεο πινπνίεζεο 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ (Κ.Α. 

00.6117.0001 

πξνϋπνινγηζκνύ 23,400 €)» 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

θαη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 118, ζε ηξίην, ησλ θάησζη ππεξεζηώλ κε ηίηιν : 

1. «Δπηηόπηαο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (Δ.Δ.Σ.Τ.) ησλ ππνδνκώλ 

Πιεξνθνξηθήο θιπ. ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», (Κ.Α. 10.6266.0003, 

πξνϋπνινγηζκνύ 10.000,00 €). 

2. «Τπεξεζία ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο θαη 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», (Κ.Α. 

00.6117.0009, πξνϋπνινγηζκνύ 23.400,00 €). 

3. «Τπεξεζίεο πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ», (Κ.Α. 00.6117.0001) πξνϋπνινγηζκνύ 23.400,00 €), 

ιόγσ ηεο απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ 

από ην ππάξρνλ αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, βάζεη ηεο 

από 14-11-2019 Βεβαίσζεο ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 


