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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 7/11-3-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ν 

Πξν  

     38 «Παξαρψξεζε Αζιεηηθψλ 

ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ζην Ν.Π.Γ.Γ 

„‟χλδεζκνο Αζιεηηζκνχ 

,Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ 

Νήζνπ Λέζβνπ» 

[Όκφθσλα] 

Α)Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζην Ννκηθφ 

Πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «χλδεζκνο  Αζιεηηζκνχ, Σνπξηζκνχ θαη 

Πνιηηηζκνχ Νήζνπ Λέζβνπ» θαζψο θαη ην Πνιηηηζηηθφ  Κέληξν Μεζνηφπνπ. 

  

Β) Δγθξίλεη ην Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηελ επσλπκία  «χλδεζκνο 

Αζιεηηζκνχ, Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ Νήζνπ Λέζβνπ» λα αλαιάβεη ηε 

ζπληήξεζε ηνλ έιεγρν θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ ηεο 

ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 185(&2) ηνπ λ.3463/2006 θαη ηελ εμαίξεζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ  

ρνιηθψλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρνιεία θαη γηα ηα νπνία επζχλνληαη 

ηα Ν.Π.Γ.Γ ησλ αληίζηνηρσλ ρνιηθψλ  Δπηηξνπψλ Πξσηνβάζκηαο ε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Οηθείσλ Γήκσλ.  

  

Γ)Απηή ε πξάμε  παξαρψξεζεο ζα έρεη ηζρχ κέρξη ηελ ιχζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ 

«χλδεζκνο Αζιεηηζκνχ , Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ  Νήζνπ Λέζβνπ» θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ Ν.Π.Γ.Γ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ρσξηθψλ εληνπηζκψλ 

ησλ λέσλ Γήκσλ, ήηνη Γπηηθήο Λέζβνπ θαη Μπηηιήλεο. 
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2 Πξν 

2ν 

       39 «ΤΓΚΡΟΣΖΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΤΜΒΗΒΑΣΗΚΖ 

ΔΠΗΛΤΖ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΟΤ 

ΑΡΘΡΟΤ 32 ΣΟΤ Ν. 

1080/1980 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟ ΔΣΟ 2020» 

[ ΟΜΟΦΧΝΑ ] 

πγθξνηεί   Δπηηξνπή πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 1080/80 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην έηνο 2020, ε 

νπνία είλαη ηξηκειήο(3κειήο) κε ηελ παξαθάησ ζχζηαζε: 

 

 

Πξφεδξνο ν θ. Ηνξδάλνπ Ηνξδάλεο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Πάππν 

Κσζηαληίλν. 

Μέινο ε θα. Μφιβαιε Διέλε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. αιηακάξα Γεψξγην. 

Μέινο ν θ. Γήζζνο Παλαγηψηεο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μαξαγθφ Νηθφιαν 

Γξακκαηέαο ε θα Κιαδνγέλε Ακεξζψ κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα Μαιέξνπ 

Ραιινχ. 
 

3 Πξν  

3ν 

 

       40 «Έγθξηζε ρέδηνπ 

ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθψλ 

Απνηειεζκάησλ 

Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ην ρέδην ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, 

φπσο 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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4 Ζ/Γ 
1ο 

 

41 «Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 

2020 ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Αθαηξεί απφ ην Πξφγξακκα ηα θάησζη έξγα : 

 

A/A Σίτλοσ 
Ενεργε

ια 

 
ΠΡΟΣΕΙΝΟ

ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΟ ΣΠ 

2020  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟ
ΔΟΣΗΗ 
ΓΙΑ 2020 

ΔΑΠΑΝΗ 
ςτον Π/Τ 
ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

220 

ΚΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 2020 

1 
Ανακαταςκευή γεφυριοφ 
ςτην Καλλονή 

ΕΡΓΟ 30.000,00 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
1.000,00 30.7323.0001 

2 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΓΕΦΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ ΛΕΒΟΤ 

ΕΡΓΟ 50.000,00 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
5.000,00 30.7323.0002 

3 
Αποκατάςταςη γζφυρασ 
ςτη Βρίςα 

ΕΡΓΟ 25.000,00 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
5.000,00 30.7323.0003 

4 

Προμήθεια και 
τοποθζτηςη Οργάνων 
Παιδικήσ Χαράσ και 
πιςτοποίηςη λειτουργίασ 
τησ ςτη ΔΕ Αγίασ 
Παραςκευήσ 

ΕΡΓΟ 40.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜ

Ο 
40.000,0

0 
30.7322.0003 

5 

Προμήθεια και 
τοποθζτηςη Οργάνων 
Παιδικήσ Χαράσ και 
πιςτοποίηςη λειτουργίασ 
τησ ςτη ΔΕ Ερεςοφ - 
Αντίςςησ 

ΕΡΓΟ 40.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜ

Ο 
40.000,0

0 
30.7322.0004 

6 

Προμήθεια και 
τοποθζτηςη Οργάνων 
Παιδικήσ Χαράσ και 
πιςτοποίηςη λειτουργίασ 
τησ ςτη ΔΕ Καλλονήσ 

ΕΡΓΟ 40.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜ

Ο 
40.000,0

0 
30.7322.0005 
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7 

Προμήθεια και 
τοποθζτηςη Οργάνων 
Παιδικήσ Χαράσ και 
πιςτοποίηςη λειτουργίασ 
τησ ςτη ΔΕ Μανταμάδου 

ΕΡΓΟ 40.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜ

Ο 
40.000,0

0 
30.7322.0006 

8 

Προμήθεια και 
τοποθζτηςη Οργάνων 
Παιδικήσ Χαράσ και 
πιςτοποίηςη λειτουργίασ 
τησ ςτη ΔΕ Μολφβου 

ΕΡΓΟ 40.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜ

Ο 
40.000,0

0 
30.7322.0007 

9 

Προμήθεια και 
τοποθζτηςη Οργάνων 
Παιδικήσ Χαράσ και 
πιςτοποίηςη λειτουργίασ 
τησ ςτη ΔΕ Πζτρασ 

ΕΡΓΟ 40.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜ

Ο 
40.000,0

0 
30.7322.0008 

10 

Προμήθεια και 
τοποθζτηςη Οργάνων 
Παιδικήσ Χαράσ και 
πιςτοποίηςη λειτουργίασ 
τησ ςτη ΔΕ Πολιχνίτου 

ΕΡΓΟ 40.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜ

Ο 
40.000,0

0 
30.7322.0009 

 

β) Πξνζζέηεη ζην Πξφγξακκα ηα θάησζη έξγα :  

 

A/
A 

ΣΙΣΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΕΙΝ
Ο-ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΟ ΣΠ 

2020 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟ-
ΔΟΣΗΗ 
ΓΙΑ 2020 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΟΝ 
Π/Τ 

ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

2020 

ΚΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛ
ΟΓΙ-ΜΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

2020 

ΠΑΡΑΣΗΡΗ
ΕΙ 

1 

Διαμόρφωςη και 
εξωραϊςμόσ 
παιδικών χαρών 
Δήμου Δυτικήσ 
Λζςβου 

ΕΡΓΟ 
233.001,

39 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α 

ΦΙΛΟΔΗΜΟ
 ΙΙ (ΑΔΑ: 

68Γ3465ΧΘ7
-Ψ25) 

233.001,
39 

30.7322.00
11 
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2 

Καταςκευή τριών 
γεφυρών του 
Δήμου Δυτικήσ 
Λζςβου 

ΕΡΓΟ 
150.000,

00 

ΠΔΕ 2019 
(ΑΕ 571 

ΤΠΟΜΕΔΙ) 

150.000,
00 

64.7323.00
01 

  

 

 

γ)  Σξνπνπνηεί ηνλ ηίηινπ ηνπ έξγνπ : «Έξγα αλαβάζκηζεο παηδηθψλ ραξψλ Λεπεηχκλνπ, 

Μεζνηφπνπ, Πέηξαο, ηγξίνπ, Κάπεο, Καιινλήο, Δξεζνχ» σο εμήο : 

 

A/
A 

ΣΙΣΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΕΙΝ
Ο-ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΟ ΣΠ 

2020 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟ-
ΔΟΣΗΗ 
ΓΙΑ 2020 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΟΝ 
Π/Τ 

ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

2020 

ΚΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛ
ΟΓΙ-ΜΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

2020 

ΠΑΡΑΣΗΡΗ
ΕΙ 

14 

Διαμόρφωςη και 
εξωραϊςμόσ 
παιδικών χαρών 
Άντιςςασ, 
Ερεςοφ, Κάπησ, 
Λεπετφμνου, 
Μανταμάδου, 
Μεςοτόπου, 
Νάπησ, Πζτρασ, 
Πολιχνίτου, 
ιγρίου και 
κάλασ 
Καλλονήσ, Δήμου 
Δυτικήσ Λζςβου 

ΕΡΓΟ 
200.000,

00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α 

ΦΙΛΟΔΗΜΟ
 ΙΙ (ΑΔΑ: 

68Γ3465ΧΘ7
-Ψ25) 

200.000,
00 

30.7322.00
10 

  

 

κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ πνζνχ θαηά 50.000,00 €. 

 

δ) Σξνπνπνηεί ηνπο ηίηινπο ησλ παξαθάησ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ : 
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A/
A 

ΣΙΣΛΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙ

Α 

ΠΡΟΣΕΙΝ
Ο-ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΟ ΣΠ 

2020 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟ-
ΔΟΣΗΗ 
ΓΙΑ 2020 

ΔΑΠΑΝ
Η ΣΟΝ 

Π/Τ 
ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

2020 

ΚΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛ
ΟΓΙ-ΜΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

2020 

ΠΑΡΑΣΗΡΗ
ΕΙ 

1 

Αμοιβζσ 
Ενεργειακών 
Επιθεωρητών για 
την ζκδοςη 
πιςτοποιητικών 
Ενεργειακήσ 
Απόδοςησ 

ΕΡΓΑΙ
Α 

15.000,0
0 

ΑΣΑ -
ΣΑΚΣΙΚΑ 

10.000,0
0 

00.6117.00
15 

  

2 

Εργαςία 
πιςτοποίηςησ 
παιδικών χαρών 
Δήμου Δυτικήσ 
Λζςβου 

ΕΡΓΑΙ
Α 

10.000,0
0 

ΑΣΑ -
ΣΑΚΣΙΚΑ 

10.000,0
0 

15.6117.00
01 

  

3 

ΠΛΑΚΟΣΡΩΗ 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗ 
ΘΕΗ "ΠΛΑΚΙΑ" 
ΣΗΝ Σ. Κ. 
ΜΕΟΣΟΠΟΤ Δ.Ε. 
ΕΡΕΟΤ - ΑΝΣΙΗ 

ΕΡΓΟ 
100.000,

00 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
1.000,00 

30.7322.00
01 

  

4 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗΝ 
ΣΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΛΕΠΕΣΤΜΝΟΤ Δ.Ε. 
ΜΗΘΤΜΝΑ 

ΕΡΓΟ 
60.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
1.000,00 

30.7322.00
02 

  

5 
Καταςκευή 
γηπζδου (5 Χ 5) 
καλοχώρι 

ΕΡΓΟ 
80.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
1.000,00 

30.7326.00
03 
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6 

ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Δ.Κ. 
ΒΑΣΟΤΑ 
(ΑΓΡΟΣΙΚΟ 
ΙΑΣΡΕΙΟ) 

ΕΡΓΟ 
50.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
50.000,0

0 
30.7331.00

09 
  

7 

Διαγραμμίςεισ 
οδικοφ δικτφου 
Δήμου ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

ΕΡΓΑΙ
Α 

10.000,0
0 

ΑΣΑ -
ΣΑΚΣΙΚΑ 

5.000,00 
30.7333.00

09 
  

 

Χο εμήο : 

 

A/
A 

ΣΙΣΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΕΙΝ
Ο-ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΟ ΣΠ 

2020 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟ-
ΔΟΣΗΗ 
ΓΙΑ 2020 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΟΝ 
Π/Τ 

ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

2020 

ΚΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛ
ΟΓΙ-ΜΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΛΕΒΟΤ 

2020 

ΠΑΡΑΣΗΡΗ
ΕΙ 

1 

Πιςτοποίηςη 
ενεργειακήσ 
απόδοςησ 
δημοτικών 
κτιρίων Δήμου 
Δυτικήσ Λζςβου 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
15.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
10.000,0

0 
00.6117.00

15 
  

2 

Πιςτοποίηςη 
ςυμμόρφωςησ 
παιδικών χαρών 
Δήμου Δυτικήσ 
Λζςβου 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
10.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
10.000,0

0 
15.6117.00

01 
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3 

ΠΛΑΚΟΣΡΩΗ 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗ 
ΘΕΗ "ΠΛΑΚΙΑ" 
ΣΗΝ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΜΕΟΣΟΠΟΤ Δ.Ε. 
ΕΡΕΟΤ - 
ΑΝΣΙΗ 

ΕΡΓΟ 
100.000,

00 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
1.000,00 

30.7322.00
01 

  

4 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗΝ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΛΕΠΕΣΤΜΝΟΤ 
Δ.Ε. ΜΗΘΤΜΝΑ 

ΕΡΓΟ 
60.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
1.000,00 

30.7322.00
02 

  

5 
Καταςκευή 
γηπζδου (5 Χ 5) 
καλοχωρίου 

ΕΡΓΟ 
80.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
1.000,00 

30.7326.00
03 

  

6 

ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗΝ 
ΣΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΒΑΣΟΤΑ 
(ΑΓΡΟΣΙΚΟ 
ΙΑΣΡΕΙΟ) 

ΕΡΓΟ 
50.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
50.000,0

0 
30.7331.00

09 
  

7 

υντήρηςη 
διαγραμμίςεων 
οδικοφ δικτφου 
Δήμου Δυτικήσ 
Λζςβου 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
10.000,0

0 
ΑΣΑ -

ΣΑΚΣΙΚΑ 
5.000,00 

30.7333.00
09 

  

 
 

ε) Σξνπνπνηεί ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ κε Κ.Α. 30.7333.0001,  

απφ : «Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο κε αζθαιηηθφ Γεκνηηθψλ νδψλ Γπηηθήο Λέζβνπ», ζε :   

«Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο κε αζθαιηηθφ Γεκνηηθψλ νδψλ Γπηηθήο Λέζβνπ,     πιελ Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Καιινλήο». 
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5 Η/Δ 
2ο

 
42 «Έγθξηζε εγρεηξηδίνπ 

δηαδηθαζηψλ δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ 

απφδεημε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Δγθξίλεη ην ζπλεκκέλν εγρεηξίδην δηαδηθαζηώλ δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο, 

ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαιύνληαη ζηνλ πίλαθα 

6 Η/Δ 
     3  

  43 «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη 

θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

κελψλ ». 

[ ΟΜΟΦΧΝΑ ] 

 
Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ, κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, σο εμήο: 

 

Α/Α ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΤΜΒΑΖ 

1 Οδεγνί Απνξξηκκαηνθόξνπ - 2 κήλεο 

2 Δξγάηεο Καζαξηόηεηαο 7 2 κήλεο 

 

Οη πξνζιεπηένη ζα απαζρνιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη, ιφγσ ηηο θχζεο ηεο εξγαζίαο 

εμαηξνχληαη 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 
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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)», 

πίζησζεο 35.000,00 επξψ. 

 
. 

7 Ζ/Γ 
4 

 

44 «Έγθξηζε ηεο Γηαδεκνηηθήο 

πλεξγαζίαο 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 

Γήκνπ Λέζβνπ θαη 

ρσξνζεηνχληαη ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 

λενζχζηαηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηε Γηαδεκνηηθή πλεξγαζίαο κεηαμύ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

θαη Γήκνπ Μπηηιήλεο, ήηνη ηε δηάζεζε πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ ζην Γήκν Μπηηιήλεο γηα ηελ επίβιεςε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ ΔΠΑ 2014-2020, πνπ έρνπλ εληαρζεί, ή 

έρνπλ ππνβιεζεί γηα έληαμε, κέρξη 31/8/2019, από ηνλ πξώελ Γήκν Λέζβνπ 

θαη ρσξνζεηνύληαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ λενζύζηαηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

 

Β) Δγθξίλεη ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα, σο παξάξηεκα Α΄, ρέδην ηεο 

ύκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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8 Η/Δ 
5

 
45 «Δηζήγεζε απνδνρήο ηεο 

απφθαζεο θαηαλνκήο ησλ 

δηαηηζέκελσλ πηζηψζεσλ 

πξνο ηηο ζρνιηθέο 

επηηξνπέο».   

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Αλαθαιεί ηελ ππ‟ αξηζκ. 11/2020 πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ 

 

Β) Απνδέρεηαη ηηο δηαηεζείζεο πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα 

ηελ θάιπςε ,ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ δαπαλψλ ζέξκαλζεο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θη εγθξίλεη ηελ θαηαλνκή απηψλ, σο 

εμήο :  

 

-πλνιηθφ ηακεηαθφ δηαζέζηκν( κεηά ηηο θξαηήζεηο ηνπ ΣΠ&Γ ), πξνο 

θαηαλνκή : 226.555,32 €. 

  

1) ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο : 60% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηακεηαθνχ δηαζεζίκνπ, ήηνη 135.933,19 €. 

 

2) ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο : 40% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηακεηαθνχ δηαζεζίκνπ, ήηνη 90.622,13 €. 
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9 Η/Δ 
     6  

       46 «Έγθξηζε ΄Δθηαθηεο 

Δπηρνξήγεζεο ησλ 

ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ( 

Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄/βαζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ην πνζό ησλ Δπξώ ελελήληα 

ρηιηάδσλ (€ 90.000,00). 

  

Β) Δγθξίλεη ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄/βαζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ην πνζό ησλ Δπξώ ζαξάληα ρηιηάδσλ 

(€ 40.000,00). 

 

 

10 Ζ/Γ 
7 

 

48 «Έγθξηζε Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο/Πξνδηαγξαθψλ 

θαη Τπνβνιήο Πξφηαζεο 

Υξεκαηνδφηεζεο ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

“Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία” γηα ηελ Πξάμε 

κε ηίηιν “ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΠΡΟΒΑΗΜΧΝ, 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ, 

ΘΑΛΑΗΧΝ, 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΠΡΟΟΡΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ” - 

Βεβαίσζε αλάιεςεο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ από ηνλ 02/2020 Σερληθή Έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ηίηιν “ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΠΡΟΒΑΗΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ, ΘΑΛΑΗΩΝ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΟΡΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ”, πξνϋπνινγηζκνύ 237.325,80 

επξώ. 

  

Β) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο κε θσδηθό 

αξηζκό 075 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Αληαγσληζηηθόηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Καηλνηνκία, γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν 

“ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΒΑΗΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ, ΘΑΛΑΗΩΝ, 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΟΡΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ”, ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 237.325,80 €, ε νπνία αλαιύεηαη σο εμήο: 
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ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ έξγνπ». 
 

 

Τπνέξγν 1 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΒΑΗΜΩΝ, 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ, 

ΘΑΛΑΗΩΝ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΟΡΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ 

ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

 

 

237.325,80 επξώ 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξάμεο 237.325,80 επξώ 

 

Γ) Γεζκεύεη ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ Έξγνπ. Βεβαηώλεη, επίζεο, όηη νη δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο/ζπληήξεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ππνδνκώλ, ζα θαιύπηνληαη από 

ίδηνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πνπ θάζε ρξόλν ζα εγγξάθνληαη 

ζηνλ εηήζην Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ. 

 

    Γ) Γεζκεύεη ηε Γεκνηηθή Αξρή όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ ππνδνκώλ, απηέο ζα παξέρνληαη δσξεάλ ζε Άηνκα κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο ή/θαη άιια θηλεηηθά πξνβιήκαηα, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

ειεύζεξε πξόζβαζε ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο δεκνηώλ θαη επηζθεπηώλ. 

Δπηπιένλ, ηε δεζκεύεη σο πξνο ην λα κελ επηβάιιεη θαλέλα επηπιένλ ηίκεκα 

γηα ηελ παξαρώξεζε εθηάζεσλ επί ηνπ αηγηαινύ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηνρήο όπνπ γεηηληάδνπλ νη αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο, ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν κε ηηο πξνηεηλόκελεο ππνδνκέο εμππεξέηεζεο ΑκΔΑ, 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νξίδεηαη από ην ζρεηηθό ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, σο 

θύθινο δσήο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ». 

 

11 Η/Δ 
8ο  

47 Δθινγή δχν (2) Γεκνηηθψλ 

πκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ζχλζεζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δθιέγεη δχν (2) Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ηεο κεηνςεθίαο (κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ησλ), γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζχλζεζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, φηαλ απηή ζπλεδξηάδεη σο ζπιινγηθφ 
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Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, φηαλ 

ζπλεδξηάδεη σο ζπιινγηθφ 

πεηζαξρηθφ φξγαλν, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/2017 

πεηζαξρηθφ φξγαλν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/2017, ήηνη ηνπο θάησζη 

αλαθεξνκέλνπο : 

 

1
ν
 κέινο : ηνλ θν Υαηδεθπξηαδή Υξπζόζηνκν, κε αλαπιεξσηή ηνλ θν 

Εαγθνύιε Γεκήηξην, από ηελ παξάηαμε «ΞΔΚΗΝΑΜΔ».   

 

2ν κέινο : ηνλ θν Βαμεβάλε ηαύξν, κε αλαπιεξσηή ηνλ θν Κιηνκηδηώηε 

Θεκηζηνθιή, από ηελ παξάηαμε «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ». 

 

Β) Οξίδεη σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεηείαο ησλ αλσηέξσ ηελ 06.11.2021. 

625.000,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15.6721.0001». 

 

• Σέινο θαζνξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ κε 

ηελ επσλπκία «ΤΝΓΔΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ & ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ» έσο δχν 

έηε.  
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12 Η/Δ 
     9

Ο
  

       49 «Έγθξηζε α) ηεο κε αξ : 

6/2020 κειέηεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν :       «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΑΗΘΟΤΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟ 

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ 

ΚΑΛΛΟΝΖ»   θαη β) ηεο 

θάιπςεο κε ηδίνπο πφξνπο 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο 

πνζνχ 171.500 €, απφ ην 

πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

(200.000 €) ζηα πιαίζην ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η», ΑΞ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

«Αλέγεξζε ή/θαη 

Απνθαηάζηαζε Γεκνηηθψλ 

θηηξίσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ». 

 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 6/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΗΘΟΤΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟ 

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ»,  όπσο απηή  ζπληάρζεθε, ειέγρζεθε θαη 

ζεσξήζεθε από ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ. 

 Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ, θαηά ην πνζνζηφ ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο, κε ην ππόινηπν ηνπ  ρξεκαηηθνύ πνζνύ από ην ζπλνιηθό 

πξνϋπνινγηζκό  ηνπ έξγνπ πνπ αλέξρεηαη ζηηο ηξηαθόζηεο εβδνκήληα κία 

ρηιηάδεο, πεληαθόζηα Δπξώ (371.500 €),  ήηνη κε ην πνζφ ησλ εθαηφλ 

εβδνκήληα ελφο ρηιηάδσλ Δπξψ (171.000 €), θαζόηη ην πνζό ησλ 

δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξώ (200.000,00 €) απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε θαη 

ζα δηαηεζεί ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ ζην πιαίζην ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η», ΑΞ. ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «Αλέγεξζε 

ή/θαη Απνθαηάζηαζε Γεκνηηθώλ θηηξίσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 
 
 

13 Η/Δ 
     10

Ο
  

 
 

50 «Έγθξηζε θαηά ρξήζε 

παξαρψξεζεο (ρξεζηδάλεην) 

ηνπ θεξπγκέλνπ θηεξίνπ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

(πξψελ νηθία Εφιθνπ) ζηνλ 

νηθηζκφ Νάπεο γηα ηελ 

κεηαθνξά ηεο 

Αξραηνινγηθήο-

Λανγξαθηθήο πιινγήο 

Νάπεο απφ ηνλ ηζφγεην 

ρψξνπ ηνπ πξψελ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε ηνπ αλσηέξσ  αθίλεηνπ(ρξεζηδάλεην) ζηελ Δθνξία 

Αξραηνηήησλ Λέζβνπ, γηα ηελ ζηέγαζε ηεο Αξραηνινγηθήο θαη Λανγξαθηθήο 

πιινγήο  Νάπεο ζχκθσλα κε ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ εηζήγεζε.  
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Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νάπεο  

 ». 

14 Η/Δ 
11

ο
 

 

51 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ 

αξηζκ 48/2019 απφθαζεο Γ 

Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηίηιν 

«Έγθξηζε αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ κε ηίηιν : 1) 

Δπηηφπηα Σερληθή 

Τπνζηήξημε (Δ.Δ.Σ.Τ.) ησλ 

ππνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο 

θιπ. ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, (Κ.Α. 10.6266.0003 

πξνυπνινγηζκνχ 10.000 €), 

2) Τπεξεζία ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθήο 

ππνδνκήο θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ (Κ.Α. 

00.6117.0009 

πξνυπνινγηζκνχ 23.400 €) 

θαη 3) Τπεξεζίεο 

πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γηα 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

(Κ.Α. 00.6117.0001 

πξνυπνινγηζκνχ 23,400 €).» 
 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 48/2019 απόθαζή ηνπ, σο πξνο ην 1ν 

ζθέινο, ήηνη : 

 

Απφ αλάζεζε ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Δπηηόπηα Σερληθή Τπνζηήξημε 

(Δ.Δ.Σ.Τ) ησλ ππνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο θιπ. ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ (ΚΑ 10.6266.0003, πξνϋπνινγηζκνύ 10.000 επξώ)»,  

 

ε αλάζεζε ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Δξγαζία επηηόπηαο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο (Δ.Δ.Σ.Τ.) ησλ ππνδνκώλ πιεξνθνξηθήο θηι ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ (ΚΑ 10.6266,0003, πξνϋπνινγηζκνύ 18.000 

επξώ)». 
 

Καηά ηα ινηπά, ε σο άλσ αλαθεξζείζα απόθαζε, ηζρύεη σο έρεη. 

 
 

15 Η/Δ 
12

ο
 

 

52 «Δπηινγή ινγνηχπνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ . 

 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δγθξίλεη θαη πηνζεηεί ην ινγφηππν πνπ απνηππψλεηαη ζηελ ηξίηε πξφηαζε, 

γηα λ‟ απνηειέζεη επίζεκα, ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 
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 δεδνκέλνπ φηη απηή ε απεηθφληζε παξαπέκπεη ζηε ζχλδεζε ηνπ παξειζφληνο 

θαη ηνπ ζχγρξνλνπ παξφληνο ηνπ Γήκνπ. Σφζν ε αλαθνξά  ζην «Κνηλφλ ησλ 

Λεζβίσλ», φζν θαη ε αλαθνξά ζην «Γεθχξη ηεο Κξεκαζηήο» είλαη δεισηηθά 

ηεο βαζηθήο αλαγθαηφηεηαο πνπ νδεγεί, δηά κέζνπ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, 

ζηελ κειινληηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηνπ Γήκνπ. Απηά δελ είλαη άιια απφ 

ηελ  ειεχζεξε έθθξαζε θαη επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο 

θαη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμή ηνπο. 

 

16 Η/Δ 
     13 

       53 « Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν 

«Βηβιηνδεηήζεηο, εθδφζεηο 

θ.ι.π.» ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο  

Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

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

«Βηβιηνδεηήζεηο, εθδόζεηο θ.ι.π.» (Κ.Α. 10.6615.0004) κε πξνϋπνινγηζκό 

1.499,94 €, ζε ηξίην, θαη εηδηθόηεξα ζε ηππνγξαθείν, πνπ απνδεδεηγκέλα κπνξεί λα 

πξνβεί ζηελ ζπληήξεζε θαη βηβιηνδεζία ησλ κεηξώσλ αξξέλσλ θαη ησλ βηβιίσλ 

δεκνηνινγίνπ, ιόγσ ηεο αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο από ην 

ππάξρνλ αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ. 

Β) Ζ σο άλσ αλαθεξνκέλε εξγαζία, ζα εθηειείηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο, κέρξη ηελ 31.12.2020. 
 

17 Ζ/Γ 
14 

 

54 «πλεξγαζία γηα ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία « 

MEDITERRANEO 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Α) Δγθξίλεη ηελ κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ  γπξηζκάησλ  ηεο ηαηλίαο ζε 

νπνηεζδήπνηε πεξηνρέο θαη παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ  

Β) ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο απφθαζεο απηήο  ν Γήκνο λα πξνβεί ζε 

θάζε λφκηκε πξάμε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ. 

Γ)ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαηλία γπξηζηεί αιινχ αιιά αλαθέξεη ζην 

πεξηερφκελν ηεο νλφκαηα ρσξηψλ, ηνπσλπκίσλ, παξαιηψλ ή νπνηνδήπνηε άιιν 
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ζηνηρείν παξαπέκπεη θαη ζπλδέεη ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ κε ην 

κεηαλαζηεπηηθφ λα αζθεζνχλ αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηεο ηαηλίαο θαη ηεο 

πξνβνιήο ηεο θαη λα απαηηεζνχλ απφ ηελ εηαηξεία θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο 

αιιά θαη απφ αίζνπζεο , πνπ ηπρφλ, ηελ πξνβάιινπλ, νη λφκηκεο απνδεκηψζεηο 

γηα ηελ δπζθήκηζε ηνπ ηφπνπ καο 

 
 

 

18 Η/Δ 
15 α

ο
 

 

55 «Υνξήγεζε άδεηαο 

ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ, 

ζηνλ Μεζφηνπν Λέζβνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δπηθπξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 2/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο θη εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ Πηπίλε 

Ησάλλε ηνπ Γεσξγίνπ, ζηνλ Μεζφηνπν, ζε ζεκείν πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηνπ 

(πεξηνρή Πέξαο – Αγ. Γεκήηξηνο), ιφγσ αλαπεξίαο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε 

άδεηα ζηάζκεπζεο αθνξά ζην ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεην ηεο ζπδχγνπ ηνπ, 

κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΤΗΕ 2707.  
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19 Η/Δ 
     15 β

Ο
  

       56 «Σνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο 

πηλαθίδαο Ρ-39 ζηελ 

Καιινλή Λέζβνπ » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δπηθπξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 3/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο θη εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-39, «απαγνξεχεηαη 

ε ζηάζκεπζε», ζηελ Καιινλή, από ηο καηάζηημα Παςλέλλη έωρ ηην αποθήκη 

ηος κος Αλεξίος Μισαήλ, ζηη μια πλεςπά ηηρ οδού, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ηξνθνδνζίαο ηεο επαγγεικαηηθήο απνζήθεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

 

20 Ζ/Γ 
15 γ

Ο
  

 

57 «Γηεπζέηεζε ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ 

ηνπ ΚTΔΛ ζηελ Καιινλή ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δπηθπξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 4/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο θη εγθξίλεη ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ ηνπ 

ΚΣΔΛ ζηελ Καιινλή, σο εμήο :  

α)Σα ηξία (3) ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ πνπ εθηεινχλ ηαθηηθά δξνκνιφγηα λα 

παξθάξνπλ ζηνλ δξφκν πξνο ην πνηάκη, έλαληη θαηαζηήκαηνο Γειεκήηξνπ θαη 

λα ηνπνζεηεζνχλ αλάινγεο πηλαθίδεο ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ. Σα ζρνιηθά 

ιεσθνξεία λα ζηαζκεχνπλ έλαληη ηνπ Διαηνπξγηθνχ πλεηαηξηζκνχ Καιινλήο 

θαη έκπξνζζελ ηνπ «Λνπηξνχ», (ππάξρεη πξνγελέζηεξε απφθαζε θαζψο 

επίζεο θαη ζηέγαζηξν ζηάζεο), εθφζνλ έρνπλ απνβηβάζεη ήδε ηνπο καζεηέο 

κπξνζηά ζηα ζρνιεία.  

β) Να απαγνξεπηεί ε ζηάζκεπζε απφ ην θαηάζηεκα «Πξνδξφκνπ» έσο ηελ 

νηθία ηαπξίδε.  
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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 Η/Δ 
15 ε

ο
 

 

58 «Σνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο 

πηλαθίδαο Ρ-28 ζε αδηέμνδε 

νδφ ζηελ Καιινλή » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

 

Δπηθπξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 5/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο θη εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο 

πηλαθίδαο Ρ-28, «απαγοπεύεηαι η δεξιά ζηποθή», ζηελ Καιινλή, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην αδηέμνδν «Μπαδίλα» επί ηεο νδνχ Ατβαιηψηε, 

πξνο απνθπγή αηπρήκαηνο. 

 

 

 

 

22 Η/Δ 
   15 στ

Ο
  

       59 «Σνπνζέηεζε 

πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο 

Π-25 ζε αδηέμνδε νδφ ζηνλ 

Πνιηρλίην » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δπηθπξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 6/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο θη εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηθήο πηλαθίδαο Π-25 («οδόρ 

αδιέξοδη») ζηνλ αδηέμνδν δξφκν φπνπ βξίζθεηαη ε νηθία ηνπ θ. Γηακαληάξα 

Υξήζηνπ ηνπ Δπζηξαηίνπ, ζηνλ Πνιηρλίην, πξνο απνθπγή πηζαλνχ αηπρήκαηνο  
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23 Ζ/Γ 
15 η

Ο
  

 

60 «Σνπνζέηεζε θαζξεπηψλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία ζηνλ 

Πνιηρλίην ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δπηθπξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 7/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο θη εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε θαζξεπηψλ ζηηο θάησζη πεξηνρέο ηνπ 

Πνιηρλίηνπ, πξνο απνθπγή πηζαλνχ αηπρήκαηνο :  

 

α) ηελ έμνδν απφ Πνιηρλίην, ζηε πεξηνρή «Κνιαγθάδη», ζην δξφκν 

Πνιηρλίηνπ – Βαηεξψλ.  

β) ηελ έμνδν απφ Πνιηρλίην πξνο Νπθίδα, ζηε πεξηνρή ηνπ «Σζίγθνπ», έμσ 

απφ ηελ νηθία ηνπ θ. Κ. Καιαζά.  

 

24 Η/Δ 
     15 θ

Ο
  

       61 «Σνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο 

πηλαθίδαο Ρ-39 επί παξφδνπ νδνχ 

ζηνλ Πνιηρλίην » 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δπηθπξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 8/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο θη εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο 

Ρ-39 «απαγοπεύεηαι η ζηάθμεςζη», επί ηεο παξφδνπ ηεο νδνχ Αγ. 

Παξαζθεπήο (αδηέμνδν), ζηελ πίζσ είζνδν ηνπ θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ 

πνπ δηαηεξεί ε Γηαζεκή Γηαλλαθνχ, ζηνλ Πνιηρλίην, γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο.  
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25 Ζ/Γ 
15 ι

Ο
  

 

62 «Έγθξηζε Κπθινθνξηαθψλ 
Ρπζκίζεσλ ιφγσ   τησ εθηέιεζεο 

ε
ρ
γ
α
ς
ι
ι
π

ι

α

ί

ζ

η

α 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

«χζηεκα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 

ιπκάησλ Πνιηρλίηνπ έσο Δ.Δ.Λ ». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Δπηθπξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 9/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο θη εγθξίλεη : 

 

1) Σελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, 

νχησο ψζηε, για ηο ημήμα ηηρ κενηπικήρ οδού ηος Πολισνίηος 

πος αποηελείηαι από ηα ζημεία Α,Β,Γ,Γ, φζν δηαξθνχλ νη 

εξγαζίεο, ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ην ζεκείν 1 (ζπκβνιή Δπαξρηαθήο νδνχ Μπηηιήλεο-

Πνιηρλίηνπ-Βξηζάο κε αγξνηηθή νδφ),2,3,4,5,6,7,8, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. Ζ παξαθακπηήξηα νδφο 

ζα είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο. 

 

     2) Σελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ,       

νχησο ψζηε, για ηο ημήμα ηηρ οδού Νςθίδαρ από ηην καθεηέπια 

«ΤΟΥΛΙΠΑ» ζημείο Δ και ππορ ηο παλιό ζσολείο ζημείο ΣΤ, ε 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ παξαθείκελεο 

νδνχο ρσξίο λα γίλεηαη ζε  απηνχο θακία θπθινθνξηαθή ξχζκηζε, 

ήηνη κνλνδξφκεζε ή αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο. Θα απαγνξεχεηαη 

φκσο ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζηελ νδφ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.  
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Καιινλή, 15 Μαξηίνπ 2020 

 

  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ    

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

 
 

   


