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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 7/13.3.2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με 

μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν. 

Δήμαρχος Λέσβου Βουνάτσος Δημήτριος 

 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
 

 

   

  Κατατίθενται ερωτήσεις από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους κ.κ. Α.Χατζηκομνηνό, Π.Πατερέλλη, 

Ε.Παλαιολόγο, Γ.Πάλλη, Σ.Πολίτη ,Δ.Βελούτσο , 

Κ.Ψαρόπουλο και Γ.Λεμονό. 

Απαντάνε σχετικά οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, 

ο Πρόεδρος της ΑΔΕΛ 

  Ο κ. Α.Χατζηκομνηνός δηλώνει ότι παραιτείται από 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής , για προσωπικούς 

λόγους. 

Το Σώμα κάνει δεκτή την παραίτησή του. 

1 Προ Εγγραφή νέου Κ.Α. για κράτηση υπέρ του συλλόγου 

ΟΤΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγράφει ΝΕΟ 

Κ.Α. και ως προς τα έσοδα και ως προς τα έξοδα για κράτηση υπέρ του 

συλλόγου ΟΤΑ 

2 Προ Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση αύλειου 

χώρου και κτιρίων Θερμοπηγών Λισβορίου» 

Εγκρίνει τον 3
ο
 τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση αύλειου 

χώρου και κτιρίων Θερμοπηγών Λισβορίου» 

3 Προ Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 

25
ης

 Μαρτίου 

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού έως 3.000 € για τις εκδηλώσεις της 

25
ης

 Μαρτίου 

4 1
ο
 Ψήφιση καθυστερούμενων οφειλών ΠΟΕ έτους 2013- 

τροποποίηση προϋπολογισμού. 

Ψηφίζει τις καθυστερούμενες οφειλές ΠΟΕ έτους 2013 και τροποποιεί 

σχετικά τον προϋπολογισμό 

5 1o Αποδοχή επιχορηγήσεων Αποδέχεται τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τις αριθμ. Πρωτ. 

4260/18.1.2013, 30.1.2013, 9525/15.2.2013 & 15534/5.3.2013 εισηγήσεις 

του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Νικολάου Κατράνη, καθώς και 

ποσού 13.820,54 € για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 
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και 168.757,75 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2013 

(Β΄κατανομή) 

6 2
ο
 Έγκριση πρ/σμού οικ. έτους 2013, του Ν.Π.Δ.Δ « Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού» 
Εγκρίνει –με πλειοψηφία-τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 

του Ν.Π.Δ.Δ  

« Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με την αριθμ. 3/2013 

απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. 

7 3
ο
 Επιχορήγηση συλλόγων-σωματείων Δήμου Λέσβου, για 

την κάλυψη μέρους δαπανών τους,  λόγω διοργάνωσης 

καρναβαλικών εκδηλώσεων 

Εγκρίνει –με πλειοηφία-την επιχορήγηση συλλόγων-σωματείων Δήμου Λέσβου, 

για την κάλυψη μέρους δαπανών τους,  λόγω διοργάνωσης καρναβαλικών 

εκδηλώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας 

Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνου Αστυρακάκη. 

8 4
ο
 Εγγραφή νέου ΚΑ στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου 

οικονομικού έτους 2013, για τη σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης με την εταιρεία «ΜΕΛΕΤΕΔΚ» για την 

υλοποίηση του προγράμματος «Ποιοτικός Έλεγχος των 

Πόσιμων Νερών της Λέσβου 

Εγκρίνει την εγγραφή νέου κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικ.έτους 2013 για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την 

εταιρεία ΜΕΛΕΤΕΔΚ ΑΕ για την υλοποίηση του προγράμματος 

«Ποιοτικός έλεγχος των πόσιμων νερών της Λέσβου» συνολικής 

πίστωσης 63.050,00 €,σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του κ.Πατέστου. 

9 5
ο
 Έγκριση δαπάνης «Γαλάζιας Σημαίας» 

 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € στην Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας της Φύσης για συνδρομή μέλους του προγράμματος 

«Γαλάζιες Σημαίες» για κάθε Ακτή που συμμετέχει για το 2013 300,00 €  

10 6
ο
 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης – επισκευής και ανταλλακτικών των παιδικών 

χαρών του Δήμου Λέσβου 

 

Εγκρίνει-με πλειοψηφία-την αριθμ. 23/2013 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια 

υλικών συντήρησης – επισκευής και ανταλλακτικών των παιδικών χαρών του 

Δήμου Λέσβου» συνολικής πίστωσης 17.400,00 €. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΠΟΤΑ, 

και η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου. 

 

11 7
ο
 Γνωμοδότηση επί της τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη 

θέση «Αύλωνας» Δ.Κ. Μεσαγρού Δ.Ε. Γέρας 
Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με το αίτημα για επανατοποθέτηση πλωτής 

εξέδρας στη θέση «Αύλωνας» Δ.Κ. Μεσαγρού Δ.Ε. Γέρας με ισχύ τριετίας. 

12 8
ο
 Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 29/2013 Γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τροποποίηση 

ρυμοτομικού σχεδίου Μήθυμνας 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την αριθμ. 29/2013 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Μήθυμνας, 

ύστερα από αίτημα του κ. Ιγνατίου Δημητρίου. 

13 9
ο
 Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 21/2013 Γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη λήψη 

Απόφασης για την έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου 

κοινοχρήστων χώρων στα Δάφια 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την αριθμ. 21/2013 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη λήψη Απόφασης για την έναρξη διαδικασίας 

κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Δάφια 

14 10
ο
 Ανανέωση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών Εγκρίνει την ανανέωση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών του κ. 

Καλογνωμά Παναγιώτη του Σταύρου 
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15 11
ο
 Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 31/2013 Γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρ. 65 παρ. 6 ν. 3852/10 

Εγκρίνει την αριθμ. 31/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Λέσβου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρ. 65 παρ. 6 ν. 3852/10, σύμφωνα με 

την εισήγηση. 

16 12
ο
 Επικαιροποίηση των υπ’αριθμ. 634/2012, 635/2012, 

672/2012, 673/2012 Αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, για το έτος 2013, και τροποποίησή τους ως 

προς τον τρόπο χρηματοδότησης 

Εγκρίνει την επικαιροποίηση των υπ’αριθμ. 634/2012, 635/2012, 672/2012, 

673/2012 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2013, και 

τροποποίησή τους ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης έτσι ώστε να 

υλοποιηθούν από πόρους της Πολιτικής Προστασίας. 

17 13
ο
 Έγκριση δαπανών απολογιστικά που πραγματοποιήθηκαν 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων κατά το 

χρονικό διάστημα από 1/9/2012 έως 30/11/2012 

Εγκρίνει τις δαπάνες απολογιστικά που πραγματοποιήθηκαν για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2012 

έως 30/11/2012 

18 14
ο
 Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 32/2013 Γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητα Ζωής σχετικά με την εκμίσθωση δύο 

(2) MINI BUS του Δήμου Λέσβου στην εταιρεία «Αστικό 

Κ.Τ.Ε.Λ. Μυτιλήνης Α.Ε.» 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την αριθμ. . 32/2013 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητα Ζωής σχετικά με την εκμίσθωση δύο (2) MINI BUS του Δήμου 

Λέσβου στην εταιρεία «Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Μυτιλήνης Α.Ε.» 

19 15
ο
 Έγκριση νέων τιμών παρεχομένων υπηρεσιών από τη 

ΔΕΥΑΛ, για την πόλη της Μυτιλήνης, έτους 2013 
Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΛ με την οποία εγκρίθηκαν οι νέες τιμές παρεχομένων υπηρεσιών 

από τη ΔΕΥΑΛ, για την πόλη της Μυτιλήνης, έτους 2013 

20 16
ο
 Έγκριση πρότασης για τις νέες τιμές ύδρευσης-

αποχέτευσης και πρ/σμού των Δημ. Κοινοτήτων της Δημ. 

Ενότητας Μυτιλήνης, έτους 2013 

Εγκρίνει την αριθμ. 4/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με την οποία 

εγκρίθηκαν οι νέες τιμές ύδρευσης-αποχέτευσης και πρ/σμού των Δημ. 

Κοινοτήτων της Δημ. Ενότητας Μυτιλήνης, έτους 2013 

21 17
ο
 Έγκριση της αριθ. 21/2013 μελέτης του έργου 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ». 

Εγκρίνει την αριθμ. 21/2013 μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ», πρ/σμού ευρώ 64.000,00. 

22 18
ο
 Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2012, του Ν.Π.Δ.Δ 

«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου 

Λέσβου και ενημέρωση για τον απολογισμό των δράσεων 

του, για το ίδιο έτος 

Εγκρίνει την αριθμ. 16/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης» με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός οικον. 

Έτους 2012. 

23 19
ο
 Έγκριση πρ/σμού οικ. έτους 2013, του Ν.Π.Δ.Δ  

«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου 

Λέσβου 

Εγκρίνει την αριθμ. 15/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης» με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 

οικον. Έτους 2013. 

24 20
ο
 Διαγραφή ποσού ευρώ 643,50, που αφορά μισθώματα 

δημοτικού ακινήτου στο όνομα του κ. Ευστρ. 

Γελαγώτη/γιατρού Μήθυμνας 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την διαγραφή  ποσού ευρώ 643,50, που αφορά 

μισθώματα δημοτικού ακινήτου στο όνομα του κ. Ευστρ. Γελαγώτη-γιατρού 

Μήθυμνας, σύμφωνα με την εισήγηση. 
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25 21
ο
 Oρισμός επιτροπών συντήρησης ,επισκευής οχημάτων-

μηχανημάτων κ.λ.π 
Εγκρίνει το Πρακτικό κλήρωσης -1449/9.1.2013) με το οποίο ορίζονται 

τα μέλη των επιτροπών. 

26 22
ο
 Έγκριση τεσσάρων[4] μελετών  συντήρησης οχημάτων 

των Δημ. Ενοτήτων Μήθυμνας και Γέρας, πρ/σμού ευρώ 

15.000,00 έκαστη 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-τις αριθμ. 5, 4,6,και 72013 μελέτες για: 

(α).-Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες συντήρησης των 

οχημάτων της Δ.Ε. Γέρας» πίστωσης 15.000,00 € με ΦΠΑ. 

(β).-Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για τις 

ανάγκες  των οχημάτων της Δ.Ε. Μήθυμνας» πίστωσης 15.000,00 € με 

ΦΠΑ. 

(δ).-Εργασία συντήρηση υπερκατασκευών οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου  της Δ.Ε. Μήθυμνας» πίστωσης 15.000,00 € με ΦΠΑ. 

(α).- Εργασία συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου  της Δ.Ε. 

Γέρας» πίστωσης 15.000,00 € με ΦΠΑ. 

Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση των παραπάνω εργασιών-

προμηθειών. 

27 23
ο
 Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού, για 

τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας 
Εγκρίνει-με πλειοψηφία- την υποβολή πρότασης για πρόσληψη 100 

ατόμων για 8 μήνες, με την προϋπόθεση να δώσει βεβαίωση η 

οικονομική υπηρεσία. 

28 24
ο
 Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», πρ/σμού ευρώ 14.994,74 με τον ΦΠΑ 

Αποσύρεται το θέμα 

29 25
ο
 Έγκριση διενέργειας προμηθειών καυσίμων και 

αναμόρφωση πρ/σμού  του Δήμου 
Εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών καυσίμων και αναμόρφωση πρ/σμού  του 

Δήμου, σύμφωνα με την εισήγηση. 

Εγκρίνει την απευθείας προμήθεια καυσίμων σύμφωνα με τις μελέτες 15.000 € 

εκάστη. 

30 26
ο
 Διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων,από φορολογικούς 

καταλόγους της Δ.Εν. Πολιχνίτου της κας Ειρ. Καραϊσκου, 

λόγω εσφαλμένης 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων,από 

φορολογικούς καταλόγους της Δ.Εν. Πολιχνίτου της κας Ειρ. Καραϊσκου, λόγω 

εσφαλμένης, σύμφωνα με την εισήγηση. 

31 27
ο
 Έγκριση διαδικασιών εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου 

στην Λ. Θερμής 
 

Εγκρίνει την έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης 2 ακινήτων στη 

Λουτρόπολη Θερμής, σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

32 28
ο
 Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο 

Σκόπελο Δ. Εν. Γέρας 
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Σκόπελο 

της Δ.Ε. Γέρας, σύμφωνα με την εισήγηση. 

33 29
ο
 Ορισμός τριών[3] δημ. συμβούλων, για την συγκρότηση 

επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών του Δήμου 

Λέσβου, οικ. Έτους 2013 

Ορίζει μετά από κλήρωση τους Δημοτικούς Συμβούλους Θ.Αθανάση, 

Γ.Τσακίρη και Σ.Πολίτη για την συγκρότηση επιτροπής καταστροφής 

άχρηστων υλικών του Δήμου Λέσβου, οικ. Έτους 2013 
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34 30
ο
 Επιστροφή  ποσού ευρώ 53,20, της κας Χρύσας 

Σουγουλτζή, κατοίκου Δ. Εν. Γέρας, ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος 

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού 53,20 € στην κ. Χρύσα Σούγιουλτζη του Σάββα 

κατοίκου Δ. Εν. Γέρας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος 

35 31
ο
 Ορισμός με κλήρωση Επιτροπής Αξιολόγησης ακινήτων  

[αγορά, μίσθωση ή εκποίηση] 

Ορίζει μετά από κλήσεων επιτροπή Αξιολόγησης ακινήτων για κάθε Δημοτική 

Ενότητα [αγορά μίσθωση ή εκποίηση] αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο της 

αντίστοιχης Δ.Ε τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας., και τον ορισμένο 

Μηχανικό της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας. 

36 32
ο
 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα 

ΚΟΚ, σύμφωνα με την εισήγηση. 

37 33
ο
 Διαγραφή προστίμων κ. Γ. Κατωτριώτη, Φωτ. Ανδριώτη, 

Δημ. Πλούκου και Καλ. Παπαδοπούλου 

Αποσύρεται το θέμα 

38 34
ο
 Έναρξη διαδικασιών εκποίησης ακινήτου[οικοπέδου στις 

Ν. Κυδωνίες, εμβαδού 721,50] σε άστεγους δημότες 

Αποσύρεται το θέμα 

39 35
ο
 Ορισμός Επιτροπής Παράδοσης και Παραλαβής Ακινήτων Ορίζει επιτροπή παράδοσης και παραλαβής ακινήτων, αποτελούμενη από από 

τον Αντιδήμαρχο της αντίστοιχης Δ.Ε τον Πρόεδρο της Δημοτικής 

Κοινότητας., και τον ορισμένο Μηχανικό της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας. 

40 36
ο
 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων οφειλών Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων οφειλών, σύμφωνα με 

την εισήγηση. 

41 37
ο
 Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου Λέσβου στα πλαίσια της οργάνωσης και 

λειτουργίας του τμήματος ταμειακής υπηρεσίας και 

προσόδων. 

Αποσύρεται το θέμα 

42 38
ο
 Eπιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 

διασκέδασης κ.λ.π 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 

κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και στις 

περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος και επέκταση και στις λοιπές 

κατηγορίες καταστημάτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

43 39
ο
 Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων δημ. κοιμητηρίων, 

διαφήμισης κ.λ.π 
Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την εξομοίωση και αναπροσαρμογή  τελών, 

φόρων δικαιωμάτων δημ. κοιμητηρίων, διαφήμισης κ.λ.π 

44 40
ο
 Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως εποχιακές Απορρίπτονται-με πλειοψηφία- οι αιτήσεις εκτός αν υπάρχουν 

καταδικαστικές αποφάσεις . 

45 41
ο
 Λύση-εκκαθάριση της Δημ. Επιχείρησης εκμετάλλευσης 

θερμοκηπίων Πολιχνίτου 

Εγκρίνει την λύση-εκκαθάριση της Δημ. Επιχείρησης εκμετάλλευσης 

θερμοκηπίων Πολιχνίτου και να ανατεθεί στο  λογιστή με την οικονομικότερη 

προσφορά τη λύση-εκκαθάριση. 

46 42
ο
 Έγκριση διαδικασιών εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου 

στον Παλαιόκηπο Δημ. Ενοτ. Γέρας 

Εγκρίνει την έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου το οποίο 

χρησιμοποιείται ως φροντιστήριο Αγγλικών που βρίσκεται εντός του 

Δημοτικού Κήπου Παλαιοκήπου. 

47 43
ο
 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το Ορίζει επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση 
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έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πετσοφά του 

πρώην Δήμου Καλλονής» 

ΧΑΔΑ στη θέση Πετσοφά του πρώην Δήμου Καλλονής» αποτελούμενη από 

τους  

1. Μαριάνθη Στυλιανίδου, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό, 

αναπληρώτρια Προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

2. Παπαχριστοφόρου Ανδρέα ,Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 

Λέσβου, επιβλέποντα του έργου 

3. Παράρα Δημήτρη, Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμου Λέσβου 

48 44
ο
 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το 

έργο «Αποχέτευση Δημ. Ενότητας Ενότητας Αγ. 

Παρασκευής Δήμου Λέσβου» 

Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο 

«Αποχέτευση Δημ. Ενότητας Ενότητας Αγ. Παρασκευής Δήμου Λέσβου» 

αποτελούμενη από τους: 

1. Μαριάνθη Στυλιανίδου, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό, 

αναπληρώτρια Προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

2. Αραμπατζή κατερίνα, ορισμένη επιβλέπων μηχανικός του παραπάνω 

έργου, υπάλληλος ΤΥΔΛ 

3. Παπαχριστοφόρου Ανδρέα ,Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 

Λέσβου, 

49 45
ο
 Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου  

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πετσοφάς του πρώην 

Δήμου Καλλονής» 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου  «Αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ στη θέση Πετσοφάς του πρώην Δήμου Καλλονής», 45 ημέρες. 

50 46
ο
 Παράταση εργασιών με αναθεώρηση, για την εκτέλεση 

των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του 

Δήμου Ερεσού-Αντίσσης, Λέσβου[Βατούσα-Πτερούντα-

Χίδηρα-Σίγρι και Ερεσός] 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου  «Αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης, Λέσβου[Βατούσα-Πτερούντα-Χίδηρα-

Σίγρι και Ερεσός]» σύμφωνα με την εισήγηση έως 28.2.2013. 

51 47
ο
 Έγκριση 1

ου
 ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγρ. δασικής 

οδοποίϊας Άντισσα-Χίδηρα-Άγρα» 

Εγκρίνει τον 1
ο
 ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγρ. δασικής οδοποίϊας Άντισσα-

Χίδηρα-Άγρα» και χορηγεί παράταση έως 10.4.2013. 

52 48
ο
 Έγκριση 2

ου
 ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΠΑΛΙΟΣ 

ΚΙΝΗΤΟΓΡΑΦΟΣ»-Ανάδοχος ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α.Ε 

Εγκρίνει τον  2
ο
 ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟΓΡΑΦΟΣ»-Ανάδοχος ΤΕΧΝΗΜΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

53 49
ο
 Παραγωγή πληροφοριακού υλικού της πράξης «Τοπική 

πλατφόρμα για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα 

των νέων στην καινοτομία και την καινοτομική 

επιχειρηματικότητα» 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση Παραγωγή πληροφοριακού υλικού της πράξης 

«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα των νέων 

στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» συνολικού 

προϋ/σμού 5.000 € κατόπιν συλλογής τριών προσφορών σύμφωνα με την 

εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου κ. Ι.Τσακίρη.. 

54 50
ο
 Εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση πράξης «Τοπ. 

Πλατφόρμα για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα 

των νέων στην καινοτομία και την καινοτομική 

Εγκρίνει την εγγραφή πίστωσης  10.000 € για την υλοποίηση πράξης «Τοπ. 

Πλατφόρμα για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα των νέων στην 

καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με την 



 7 

επιχειρηματικότητα» εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου κ. Ι.Τσακίρη. 

55 51
ο
 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης από το Δήμο Λέσβου υποέργου 

στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του 

ΥΠΕΚΑ, προϋ/σμού 22.968,00 € με τίτλο  «Υπηρεσίες 

συμβούλου υποστήριξης» 

Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση της εργασίας υποέργου 6 στα 

πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΥΠΕΚΑ, προϋ/σμού 

22.968,00 € με τίτλο  «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης» σύμφωνα με την 

εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου κ. Ι.Τσακίρη. 

56 52
ο
 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 

«Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω 

διαρροών σε οδούς πόλης Μυτιλήνης[2
η
 φάση] 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο  προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση 

παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλης Μυτιλήνης[2
η
 

φάση] 

57 53
ο
 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για θέματα 

του Δήμου Λέσβου 
Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου, ή του κ. Γ.Τσακίρη στο 

Παρίσι στις 21-22 Μαρτίου 2013 για τα Γεωπάρκα. 

Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Η/Κουνιαρέλλη στην Αθήνα για την 

προώθηση των προσλήψεων. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Κωνσταντιδέλλης Εμμ.-Αντιπρόεδρος 

2.-Αθανάσης Θεμιστοκλής 

3.-Αθανασιάδης Απόστολος 

4.-Αλεξίου Ευστράτιος 

5.-Αντωνέλλη Αναστασία 

6.-Αργυρίου Χρύσανθος 

7.-Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

8.-Βατός Ιωάννης 

9.-Βελούτσος Δημήτριος 

10.-Βογιατζής Ελευθέριος 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.-Κύτελης Ευστράτιος 

23.-Λεμονός Γεώργιος 

24.-Μαρινάτος Σωτήριος 

25.-Παλαιολόγος Ευάγγελος 

26.-Πάλλης Γεώργιος 

27.-Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 

28.-Πατερέλλης Παντελεήμων 

29.-Πατέστος Απόστολος 

30.-Πνακά Ταξιαρχούλα 

31.-Πολίτης Σταύρος 

 Μυτιλήνη 16 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 

 

 

 

Στο 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έφυγαν 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

Α.Χατζηκομνηνός, Ε.ΚύτεληςΤ.Πνακά 

Ε.Αλεξίου και Κ.Ψαρόπουλος 

Στο 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

επέστρεψε ο κ. Χατζηκομνηνός και έφυγε 

μετά το 20
ο 

 θέμα που συζητήθηκε μετά το 5
ο
  

 Στο 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  

επέστρεψε η κ. Τ.Πνακά και έφυγαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Π.Σάββα και 

Ε.Βογιατζής. 
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11.-Γυμνάγος Προκόπιος 

12.-Δόλκα Σοφία 

13.-Ζαφειρίου Δημήτριος 

14.-Καραγεωργίου Ευστράτιος 

15.-Κατράνης Νικόλαος 

16.-Κορδώνης Χρήστος 

17.-Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα 

18.-Κουμαράς Αντώνιος 

19.-Κουνιαρέλλης Ηλίας 

20.-Κυρατζής Ευστράτιος 

21.-Κυριαζής Γεώργιος 

 

32.-Σάββα Περσεφόνη 

33.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλη Αθηνά 

34.-Σταμάτης Παναγιώτης 

35.-Ταξείδης Αριστείδης 

36.-Τσακίρης Ιωάννης 

37.-Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος 

38.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης 

39.-Ψαρόπουλος Κωνσταντίνος 
 

 

Στο 21
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έφυγε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ.Π.Σταμάτης. 

Στο 23
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έφυγαν 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Παλαιολόγος, 

Κ.Κοτζαδημητίου  και Α.Βαμβουρέλλη-

Σουπιάδου. 

Στο 16
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγαν 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Κυρατζής και 

Χ.Αργυρίου. 

Στο 32
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγαν 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Πάλλης και 

Ε.Κωνσταντιδέλλης. 

Στο 34
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π.Γυμνάγος 

Στο 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν 

απών ο κ. Π.Παρασκευαίδης και στο 40
ο
 ήταν 

απών ο κ. Κ.Αστυρακάκης 

 

 

 
 


