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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 9/27-3-2020 τακτική ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ν 

Ζ/Γ 

     67 « Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ 

Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθώλ 

Τπεξεζηώλ (ΟΔΤ) ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ». 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, σο απηόο έρεη ζην ηειηθό ρέδην ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΟΔΤ  

 
2 2

ν
 

Ζ/Γ 

       68 «Απνδνρή ηεο απόθαζεο 

θαηαλνκήο ησλ 

δηαηηζέκελσλ πηζηώζεσλ 

πξνο ηηο ρνιηθέο 

Δπηηξνπέο»  

[ ΟΜΟΦΧΝΑ ] 

Απνδέρεηαη ηηο δηαηεζείζεο πηζηώζεηο ηεο Α΄δόζεο ηνπ έηνπο 2020 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ θη εγθξίλεη ηελ θαηαλνκή απηώλ, σο εμήο :  

-πλνιηθό ηακεηαθό δηαζέζηκν( πξν ησλ θξαηήζεσλ ), πξνο θαηαλνκή : 

90.760,00 €. 

  

1) ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο : 60% επί ηνπ 

ζπλνιηθνύ ηακεηαθνύ δηαζεζίκνπ, ήηνη 54.374,32 €. 

 

2) ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο : 40% επί ηνπ 

ζπλνιηθνύ ηακεηαθνύ δηαζεζίκνπ, ήηνη 36.249,54 €. 
 

πλνιηθό ηακεηαθό δηαζέζηκν( θαηόπηλ ησλ θξαηήζεσλ ), πξνο θαηαλνκή : 

90.623,86 €. 
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3 1
ν 

ΔΚΣΟ 

Ζ/Γ 

 

       69 « Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

31/2020 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε 

ηίηιν : «΄Δγθξηζε 

εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, 

γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 2020». 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 31/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 

Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ πνπ αθνξά ζε έγθξηζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2020, ηνπ 

Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ, γηα ιήςε θαηεπεηγφλησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ.  

 

Εηδηθφηεξα : 

 

          Α. Εγκπίνει ηην αποδοσή ποζοω ζαπάνηα σιλιάδυν Εςπϊ (40.000,00 

€) έκηακηηρ καηανομήρ απψ ΚΑΠ έηοςρ 2020, και ηην εγγπαθή αςηοω ζηο 

ζκέλορ ηυν εζψδυν ηος πποχπολογιζμοω, για ηην δημιοςπγία νέος 

Κ.Α.1219.0001 με ηίηλο «Έκηακηη καηανομή απψ ΚΑΠ ππορ κάλςτη 

αναγκϊν για ηην αποθςγή ηηρ διάδοζηρ ηος κοπονοφοω COVID-19». 

 

          Β. Εγκπίνει ηη μεηαθοπά ηηρ πίζηυζηρ αςηήρ μέζυ ηος 

αποθεμαηικοω και ηην εγγπαθή αςηήρ ζηο ζκέλορ ηυν εξψδυν ηος 

πποχπολογιζμοω, για ηην δημιοςπγία πίζηυζηρ με Κ.Α. 15.6474.0003 και 

ηίηλο «Δαπάνερ κάλςτηρ αναγκϊν για ηην αποθςγή ηηρ διάδοζηρ ηος 

κοπονοφοω COVID-19», ποζοω ζαπάνηα σιλιάδυν Εςπϊ (40.000,00 €). 

 

         Γ. Επιζημαίνει ψηι με ηην ηποποποίηζη αςηή ηο αποθεμαηικψ 

παπαμένει αμεηάβληηο. 
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4 2
ν 

ΔΚΣΟ 

Ζ/Γ 

 

70 «Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

32/2020 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ κε ηίηιν : «2ε 

Σξνπνπνίεζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ 2020» 

[ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ] 
Εγθξίλεη ηε 2ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο Λέζβνπ, έηνπο 

2020, πνπ αθνξά ζηελ άκεζε θάιπςε ηεο αλάγθεο ηήξεζεο ηνπ «Δηπινγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο» ηνπ Δήκνπ, εξγαζία, ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ ηελ 

ππνζηειερσκέλε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, σο παξαθάησ: 

  

Μεηαθέξεη από ην απνζεκαηηθό 23.400,00 επξώ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

παξαθάησ πίζησζεο: 

       

     10 : ΟΗΚΟΜΗΚΔ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία πίζησζεο κε ΚΑΔ 10.6117.0004, κε ηίηιν «Αλάζεζε 

ππεξεζηώλ ηήξεζεο ηνπ «Γηπινγξαθηθνύ πζηήκαηνο» ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ», πνζνύ 23.400,00 επξώ. 

 

Με ηελ παξνύζα αλακόξθσζε ην απνζεκαηηθό δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 

45.852,50 επξώ». 

 

       Δπηζεκαίλεη όηη κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ην απνζεκαηηθό παξακέλεη 

ακεηάβιεην. 

 

5 3
ο
 

ΔΚΤΟΣ 
Η/Γ 

 

71 « πγθξόηεζε Σξηκεινύο 

Δπηηξνπήο Καηακέηξεζεο 

θαη Δθηίκεζεο ηεο αμίαο 

αθηλήηνπ πξνο εθπνίεζε ή 

αγνξά/κίζζσζε θαη 

Καηαιιειόηεηαο αθηλήηνπ 

πξνο αγνξά/κίζζσζε κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

δεκνπξάηεζεο (παξ. 1 ηνπ 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

Αλαγλσξίδεη ην δαζύιιην ζηε ζέζε «Παπαδηάο Βνπλό» ηεο Κνηλόηεηαο 

Άληηζζαο σο δεκνηηθή πεξηνπζία. 

 

Α. Οξίδεη δύν (2) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή (ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 7 ηνπ ΠΔ 270/81) 

Καηακέηξεζεο θαη Δθηίκεζεο ηεο Αμίαο αθηλήηνπ πξνο εθπνίεζε ή 

αγνξά/κίζζσζε θαη Καηαιιειόηεηαο αθηλήηνπ πξνο αγνξά/κίζζσζε, κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, πνπ δηάηαμε 

λφκνπ παξαπέκπεη ζηελ ελ ιφγσ Επηηξνπή, ήηνη ηνπο :  
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αξζ. 7 ηνπ ΠΓ 270/81)».  

1. Σαθηηθά Μέιε :  

- Αληηδήκαξρν «Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θη Εθηέιεζεο Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο», θν 

Θνξδάλνπ Θνξδάλε θαη 

     - Αληηδήκαξρν «Δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ», θν Πάππν Κσλζηαληίλν.  

 

     2. Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

     - Αληηδήκαξρν «Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ», θν Αιάλε Γεψξγην θαη  

     - Αληηδήκαξρν «Πνιηηηζκνχ, Νεφηεηαο & Εζεινληηζκνχ», θα Θσαθείκ Ζαραξψ. 

 

Β. πγθξνηεί Σξηκειή Δπηηξνπή (ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 7 ηνπ ΠΓ 270/81) 

Καηακέηξεζεο θαη Εθηίκεζεο ηεο Αμίαο αθηλήηνπ πξνο εθπνίεζε ή 

αγνξά/κίζζσζε θαη Καηαιιειφηεηαο αθηλήηνπ πξνο αγνξά/κίζζσζε, κε ηε 

δηαδηθαζία, ηεο. δεκνπξάηεζεο θαζώο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, πνπ δηάηαμε 

λόκνπ παξαπέκπεη ζηελ ελ ιόγσ Δπηηξνπή, απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη: 

 
Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΘΔΘΟΣΗΣΑ ΘΔΘΟΣΗΣΑ 
ΣΗΝ 

ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ 

1  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΡΟΔΓΡΟ  
 ΗΟΡΓΑΝΟΤ 

ΗΟΡΓΑΝΖ 
ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ     ΑΛΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

2  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΜΔΛΟ  
   ΠΑΠΠΟ 

ΚΧΝΣΑΝΣΝΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ    ΗΧΑΚΔΗΜ 

ΕΑΥΑΡΧ 
3 ΠΑΝΑΡΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ          ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΗΜΗΛΗΑ 

    ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

    ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Γ. Θέηεη ηελ παξνχζα απφθαζε ζε ηζρχ, κέρξη αλαθιήζεψο ηεο ή ηξνπνπνίεζήο 
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       Καιινλή, 30 Μαξηίνπ 2020 

 

 

                                        Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ    

                                                                                                                                                             ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

ηεο απφ ην Δεκνηηθφ πκβνχιην.». 

 
 


