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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/3.6.2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με 

μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν. 

Δήμαρχος Λέσβου Βουνάτσος Δημήτριος 

 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
 

 

   

1 Προ Αποδοχή επιχορηγήσεων Αποδέχεται την χρηματική εντολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ποσού 1.029.893,17 € για καταβολή προνοιακών επιδομάτων 

του Β΄Διμήνου 2013 (Μάρτιος-Απρίλιος 2013). 

2 Προ Πρόσληψη ναυαγοσωστών Εγκρίνει την πρόσληψη ναυαγοσωστών σύμφωνα με την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου. 

3 Προ Εξαίρεση από 5μερη εργασία των υπαλλήλων που θα 

προσληφθούν για οκτώ μήνες στην καθαριότητα 

Αποφασίζει με πλειοψηφία τη συζήτηση του θέματος. 

Εγκρίνει με πλειοψηφία την εξαίρεση από 5μερη εργασία των 

υπαλλήλων που θα προσληφθούν για οκτώ μήνες στην καθαριότητα 

4 1
ο
 Αναπροσαρμογή τελών[μειώσεις] χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λέσβου[ύστερα από 

ερώτημα 25 δημ. συμβούλων]  

Εγκρίνει τις μειώσεις χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λέσβου 

σύμφωνα με την εισήγηση των 25 Δημοτικών Συμβούλων 

5 2
ο
 Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στο Δήμο Λέσβου, στα πλαίσια του Επιχ. Προγρ. 

«Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση» 

Εγκρίνει την πρακτική άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Δήμο 

Λέσβου, στα πλαίσια του Επιχ. Προγρ. «Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση» 

6 3
ο
 Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης του κ. 

Ευστρατίου Χαλαυτή, κατοίκου Δημ. Ενοτ. 

Πλωμαρίου, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

7 4
ο
 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων οφειλών, κ. 

Ασημάκη Γρηγορίου[Παγανή-Αλυφαντών], λόγω 

εσφαλμένης βεβαίωσης 

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων οφειλών, κ. 

Ασημάκη Γρηγορίου[Παγανή-Αλυφαντών], λόγω εσφαλμένης 

βεβαίωσης 
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8 5
ο
 Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης 

της εργασίας «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» πρ/σμού ευρώ 149.992,00 

Εγκρίνει τη μελέτη και την με δημοπρασία εκτέλεση της εργασίας 

«ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

πρ/σμού ευρώ 149.992,00 

9 28
ο
 

Έγκριση 1
ου

 Ανακ. Πίνακα του έργου «Βελτίωση 

βατότητας τμήματος Ε. Βοστάνη[Νοσοκομείο], 

Ανάδοχος Σ. Προκοπίου][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει τον 1
ο
 Ανακ. Πίνακα του έργου «Βελτίωση βατότητας 

τμήματος Ε. Βοστάνη[Νοσοκομείο], Ανάδοχος Σ. Προκοπίου] 

10 29
ο
 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή 

φυσικού εδάφους στο έργο: «κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης στη θέση Πραστιό-Πλωμαρίου», 

Ανάδοχος Ε. Ζούρος][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για 

το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Πραστιό-

Πλωμαρίου» από τους: 

1. Στυλιανίδου Μαριάνθη ,ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών ,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της διευθύνουσας 

υπηρεσίας 

2. Περγάμαλη Νικόλαο ,ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών επιβλέπων  

του έργου. 

3.  Παναγόπουλο Διονύσιο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

11 30
ο
 

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Επισκευές, εγκατάσταση θέρμανσης και 

κατάλληλου τεχνητού φωτισμού στο Μουσείο 

Θεοφίλου», Ανάδοχος Γ. Χάλακας 

Εγκρίνει τον 1
ο
 Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές, εγκατάσταση θέρμανσης 

και κατάλληλου τεχνητού φωτισμού στο Μουσείο Θεοφίλου» όπως 

αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου 

,θεωρήθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία Τ.Υ.Δ. Λέσβου αναδόχου  

«ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΑΛΑΚΑ» συνολικής δαπάνης 106.002,77 € με ανάλωση 

μέρους του κονδυλίου των απρόβλεπτων και αυτά που προκύπτει από 

τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και την αύξηση 

ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη 

ολοκλήρωση του έργου. 

12 31
ο
 

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Εργασίες βελτίωσης υποδομών στο παιδικό σταθμό 

ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης», Ανάδοχος Γ. Χάλακας][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Εργασίες βελτίωσης υποδομών στο παιδικό σταθμό ΠΙΚΠΑ 

Μυτιλήνης» μέχρι 31.7.2013 με αναθεώρηση διότι για την 

καθυστέρηση δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος 

13 32
ο
 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή 

φυσικού εδάφους στο έργο: «Εργα προστασίας ακτής 

Επάνω Σκάλας και επανασχεδιασμός της οδού Ναυμ. 

Έλλης», Ανάδοχος ΜΙΝΑΒΡΑ Τεχνική][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για 

το έργο «Έργα προστασίας ακτής Επάνω Σκάλας & επανασχεδιασμός 

της οδού Ναυμαχίας Έλλης» από τους: 

1. Στυλιανίδου Μαριάνθη ,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  
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2. Αναστασίου Νικόλαο , Πολιτικό  Μηχανικό ,ορισμένο  

επιβλέποντα  του έργου. 

3. Συριανού Κωνσταντίνα, Πολιτικό  Μηχανικό, υπάλληλο του 

Δήμου Λέσβου 

14 33
ο
 

Έγκριση παράτασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Δ.Δ ΠΑΠΑΔΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΓΕΡΑΣ» 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Δ.Δ. ΠΑΠΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ» μέχρι 

11 Αυγούστου 2013 ήτοι διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη 

λήξη της προθεσμίας (13.04.2013) για την ολοκλήρωση των εργασιών 

ηλεκτροφωτισμού και πλακοστρώσεων, με αναθεώρηση τιμών για το 

σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, αφού η καθυστέρηση 

αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Εταιρείας (άσχημες 

καιρικές συνθήκες-βροχοπτώσεις- όπως προκύπτει από το ημερολόγιο 

του έργου με αποτέλεσμα να αναβάλλονται οι προμήθειες υλικών –

πέτρες,κυβόλιθοι,φωτιστικά) 

15 34
ο
 

Α)Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ και 1
ου

 ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«Κατασκευή κρηπιδώματος Λιμενίσκου Λουτρών»Β) 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου «Κατασκευή κρηπιδώματος Λιμενίσκου 

Λουτρών» 

 

1.-Εγκρίνει το 1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή κρηπιδώματος 

Λιμενίσκου Λουτρών» 

2.-Εγκρίνει τον 1
ο
 Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή κρηπιδώματος 

Λιμενίσκου Λουτρών» όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου ,θεωρήθηκε από τον Διευθυντή  Τ.Υ.Δ.Λ. 

συμβατικής δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) 322.050,00 € και συνολικής δαπάνης 

(με ΦΠΑ) 386.330,70 € με  ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων 

και αυτού που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων συμβατικών 

εργασιών σε αύξηση ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών 

απαραίτητες για την έντεχνή ολοκλήρωση του έργου ,όπως συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου. 

3.- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Κατασκευή κρηπιδώματος Λιμενίσκου Λουτρών» με αναθεώρηση 

κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 

εγκεκριμένης παράτασης, ήτοι ως 31.05.2013. 

16 35
ο
 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής 

παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από 

Ντουμπαρδούλα έως Μάρμαρο» προϋπολογισμού 

106.692,77 ευρώ με ΦΠΑ εργολαβίας Οδυσσέα 

Αψώκαρδου Ε.Δ.Ε 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και  οριστικής παραλαβής  του 

έργου  «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ντουμπαρδούλα έως Μάρμαρο» , 

το οποίο εκτελέστηκε κατά το έτος 2011 , από τον ανάδοχο  ΟΔΥΣΣΕΑ 

ΑΨΩΚΑΡΔΟ ΕΔΕ,  σύμφωνα με την αρχική μελέτη, την με από 

23.8.2010 σχετική σύμβαση,  την με αριθμ. 54/2010 απόφαση του πρώην 
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Δήμου Γέρας , και ήταν  συνολικής δαπάνης 106.692,77  € με ΦΠΑ 

17 36
ο
 

Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜ. 

ΚΟΙΝ. ΠΕΤΡΑΣ», πρ/σμού 90.523,00 

Εγκρίνει την μελέτη με τίτλο « Αντικατάσταση φωτιστικών 

παραλιακής οδού Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας» προϋπολογισμού 

90.523,00 € με Φ.ΠΑ. 16%. 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στα ΟΣΑΠΙ 

18 37
ο
 

Επέκταση και παραλλαγή δικτύου δημ. φωτισμού 

και ηλεκτροδότηση δημ. αντλιοστασίου 

Εγκρίνει την επέκταση και παραλλαγή δικτύου δημ. φωτισμού και 

ηλεκτροδότηση δημ. αντλιοστασίου 

19 38
ο
 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή 

φυσικού εδάφους στο έργο: «ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ[ΑΠΟ ΠΛΩΜΑΡΙ ΘΕΣΗ ΑΝΘΗ 

ΕΩΣ ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΔΟΥΝΤΑ] 

Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για 

το έργο «Δημοτική οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση ΑΝΘΗ 

έως Φράγμα ΣΕΔΟΥΝΤΑ)» από τους: 

1. Στυλιανίδου Μαριάνθη , Αγρονόμων & Τοπογράφο Μηχανικό 

,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Λέσβου. 

2. Μιχάλη Πέρρο , Πολιτικό Μηχανικό Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμου Λέσβου, επιβλέποντα  του έργου. 

3. Ιωάννα Οικονομίδου, Πολιτικό Μηχανικό Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμου Λέσβου, Προϊσταμένη Τμήματος. 

20 39
ο
 

Έγκριση τμηματικής τροποποίησης της μελέτης του 

έργου με τίτλο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΓΙΑΣΟΥ», Δήμου Λέσβου και έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ και 

1
ου

 ΠΚΤΜΝΕ 

Εγκρίνει την τμηματική τροποποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο 

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ» από τα σημεία 2276 

έως το σημείο 459 όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και 

στα σχέδια που την συνοδεύουν 

21 40
ο
 

Τροποποίηση της αριθ. 195/2012 απόφασης του Δ.Σ, 

ως προς τα μέλη της επιτροπής καθορισμού του 

τιμήματος, για την απευθείας αγορά του γηπέδου 

στην Τοπ. Κοιν. Αμπελικού για την κατασκευή της 

ΜΕΛ. 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 195/2012 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου ως προς το σκέλος Νο 2 και 

προτείνονται ως μέλη της επιτροπής καθορισμού του τιμήματος του 

γηπέδου ιδιοκτησίας Καμπούρη Σωκράτη  του Γεωργίου στην Τοπική 

Κοινότητα Αμπελικού που θα αγοραστεί απευθείας για την  κατασκευή 

της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Αμπελικού, την Πρόεδρο της 

Τοπικής Κοινότητας Αμπελικού κα Ξανθούλα Βαλάκου, το Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Ταξείδη Αριστείδη και τον υπάλληλο του Δήμου Λέσβου 

κ. Νικόλαο Περγάμαλη, πολιτικό μηχανικό. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 195/2012 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Λέσβου 

22 41
ο
 

Τροποποίηση της ενταγμένης πράξης με τίτλο 
Με πλειοψηφία- Να αιτηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης την 
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«ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, 

ΒΑΤΕΡΩΝ, σε πράξη με τίτλο «ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, με νέο 

πρ/σμό 8.421.000,00 

τροποποίηση της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) με 

τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ,ΒΡΥΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ» 

προϋπολογισμού 13.625.551,00 € σε πράξη με τίτλο «ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ» και νέο προϋπολογισμό 8.421.000,00 €.         

 

23 42
ο
 

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο 

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ –ΛΕΣΒΟΥ και 

έγκριση διάθεσης πίστωσης ευρώ 35.100,00 από 

πόρους του Δήμου. 

1. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Στερέωση και 

Αποκατάσταση Γέφυρας Κρεμαστής, Αγία Παρασκευή Λέσβος» 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 214.700,00 € με ΦΠΑ, 

όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

2. Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτική επιχείρηση 

γραμμένη στα ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ μετά από 

ανοιχτή δημοπρασία» με σφραγισμένες προσφορές, και με 

σύστημα δημοπράτησης το «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 

κατά ομάδες τιμών» επάνω στις τιμές τιμολογίου της μελέτης. 

3. Εγκρίνει το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας του έργου 

«Στερέωση και Αποκατάσταση Γέφυρας Κρεμαστής, Αγία 

Παρασκευή Λέσβος». 

Εγκρίνει την μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου,οικονομικού έτους 2013 

24 18
ο
 

Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του 

έργου «Εκσυγχρονισμός δύο αντλιοστασίων δικτύου 

αποχέτευσης Δήμου Πέτρας», Συμπράττον γραφείο 

μελετών κ.κ Αχείμαστου και Βαβαλιάρου][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών μέχρι 16 Ιουλίου 

2013 ,ήτοι διάρκειας 22 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας 

(16.09.2010) για την εκπόνηση της μελέτης  Εκσυγχρονισμός δύο 

αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης Δήμου Πέτρας» 

 

25 19
ο
 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή 

φυσικού εδάφους στο έργο: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΓΡΙΟΥ», Ανάδοχος 

ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για 

το έργο «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΓΡΙΟΥ» από 

τους: 

1. Στυλιανίδου Μαριάνθη , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου. 

2. Παπαχριστοφόρου Ανδρέα , υπάλληλο της ΤΥΔΛ. 

3. Πιαλλέ Μαρία, ορισμένη επιβλέπων μηχανικός του παραπάνω 
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έργου, υπάλληλο της ΤΥΔΛ. 

 

26 20
ο
 

Αποδοχή επιχορήγησης, ποσού ευρώ 4.861,11 από το 

πρόγραμμα INTEREG-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΑΡΑΔ. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

κ.λ.π 

Αποδέχεται επιχορήγηση  ποσού 4.861,11 € που αφορά την 5
η
 ενδιάμεση 

κοινοτική συνδρομή από το ΕΠΤΑ του Ε.Π. «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος» για το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- CERAMEUS» 

σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 17091/Α.Πλ.2420/18.04.13 έγγραφο της Αρχής 

Πληρωμής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ). 

Στη συνέχεια ο Δήμος Λέσβου θα αποδώσει το παραπάνω ποσό στον 2
ο
 

Εταίρο του Προγράμματος, το Δήμο Λάρνακας, μέσα σε ένα μήνα από 

την ημερομηνία (10.5.2013) κατάθεσης των χρημάτων στον λογαριασμό 

του Δήμου. 

27 21
ο
 

Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού ευρώ 

220.000,00 για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΛΥΜΑΤΩΝ-ΜΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΡΑΣ][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Αποδέχεται την κατανομή χρηματοδότησης ποσού 220.000,00 € 

συνολικά από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΩΝ για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΛΥΜΑΤΩΝ- ΜΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» όπως 

αυτή αναφέρεται στα 53937/ΔΕ-6544/11.12.2012 και 19701/ΔΕ-

2257/07.05.2013 έγγραφα της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων. 

28 8
ο
 Επιβολή τέλους και προστίμου αυθαίρετης 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία 

«ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ»][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία- να απαλειφθεί το πρόστιμο και να 

απομακρύνει τα πράγματά του από το πάρκο. 

29 

 

6
ο
 

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων οφειλών, 

Δημ. Κατρακάζα κ.λ.π[σχετ. έγγραφο 32972/16-5-

2013][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει-με πλειοψηφία- την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων  

οφειλών σύμφωνα με το  αριθμ. Πρωτ. 39272/16.5.2013 έγγραφο 

30 7
ο
 

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών[σχετ. έγγραφο 

30144/30-4-2013 και 104254/4-12-2012] ][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σχετ. 

έγγραφο 30144/30-4-2013 και 104254/4-12-2012 

31 9
ο
 

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της ΑΤΕ  του 
Εγκρίνει το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της ΑΤΕ  του πρώην  
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πρώην Δήμου Πλωμαρίου][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] Δήμου Πλωμαρίου  
 

32 10
ο
 

Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, στις Δημ. 

Ενότητες Γέρας και Μανταμάδου][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει την έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, 

στις Δημ. Ενότητες Γέρας και Μανταμάδου. 

33 11
ο
 

Εγγραφή νέου κωδικού στον πρ/σμό, με τίτλο 

«απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμ. Παρ. και Δανείων 

για δάνεια υπαλλήλων του πρώην Δήμου Πέτρας», 

ποσού ευρώ 14.346,27][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει την εγγραφή νέου κωδικού στον πρ/σμό, με τίτλο «απόδοση 

κρατήσεων υπέρ Ταμ. Παρ. και Δανείων για δάνεια υπαλλήλων του 

πρώην Δήμου Πέτρας», ποσού ευρώ 14.346,27 

34 12
ο
 

Παράταση μίσθωσης ακινήτου[Πέραμα Δ. Εν. 

Γέρας] ιδιοκτησίας του Δήμου, που έχει μισθωθεί 

στον κ. Χ. Κουτσουκέλλη 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

35 13
ο
 

Αγορά εκατό[100] τόμων ημερολογίου 2013, από την 

Εταιρεία Αιολικών Μελετών 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

36 14
ο
 

Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής 

Πολιχνίτου, με το ποσό των ευρώ 1.500,00 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

37 15
ο
 

Αποδοχή διαθήκης[1.800 βιβλία] κ. Νέστωρα 

Μπούρα τρόπος παραλαβής κ.λπ ενέργειες του 

Δήμου 

Αποδέχεται τη διαθήκη και καθορίζει τρόπο παραλαβής αυτής. 

38 16
ο
 

Έγκριση της αριθ. 50/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά την ανανέωση αδειών 

υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

 Εγκρίνει την αριθμ. 50/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του  Δήμου Λέσβου, που αφορά την ανανέωση αδειών υπαίθριου 

στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου Τύπου Α΄που έχουν λήξει τον 

τελευταίο χρόνο 

39 17
ο
 

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τους 

αναπληρωτές τους στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο 

Επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων και ορισμός 

γραμματέα με τον αναπληρωτή του 

Α] Από τη Δ/νση Πολεοδομίας ορίζεται στο Πρωτοβάθμιο  Συμβούλιο 

Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων ο  δημοτικός υπάλληλος 

κ. Ευστράτιος-Μιχαήλ Μανωλακέλλης  με αναπληρωτή του η επίσης 

δημ. υπάλληλος κ. Γιαρλού Μυρσίνη 

         Γραμματέας  και στα δύο[2] συμβούλια ορίζεται η δημοτική 

υπάλληλος κ. Βαϊτη Ευστρατία με αναπληρωτή της ο δημοτικός 

υπάλληλος κ. Κατσαμπρόκο Ευστράτιο. 

Κατά τα άλλα ισχύει η με αριθμ. 591/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Λέσβου 
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40 22
ο
 

Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως εποχιακές[αίτημα 

ξενοδοχειακών μονάδων στη Δ.Ε Μήθυμνας] ][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

41 25
ο
 

Έγκριση δαπανών [εορτασμός Αγ. Θεοδώρου, μνήμη 

γενοκτονίας Ποντίων και μνήμη μάχης του Σκρά, 

ευρώ 400,00-200,00 και 200,00-αντίστοιχα] ][ΑΠΟ 

ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Εγκρίνει τις δαπάνες σύμφωνα με την εισήγηση. 

42 26
ο
 

Αποδοχή πιστώσεων[σχετ. έγγραφο 28890/25-4-2013] 

][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Αποδέχεται τις πιστώσεις σύμφωνα με την εισήγηση. 

43 27
ο
 

Aποδοχή πιστώσεων[σχ. Έγγραφα 33467/16-5-2013, 

39357/29-5-2013 

Αποδέχεται τις πιστώσεις σύμφωνα με την εισήγηση 

44 23
ο
 

Αίτηση κας Δουραμάνη Μύρτας, για αύξηση 

μισθώματος ακινήτου στη Δημ. Ενότητα 

Καλλονής][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

45 24
ο
 

Παραχώρηση χρήσης ακινήτου[κτίσμα στις εργ. 

Κατοικίες Καλλιθέας], στον Πολιτιστικό Όμιλο 

«ΣΤΕΓΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ»[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος 

46 43
ο
 

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 

Εγκρίνει τις μετακινήσεις  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μυτιλήνη 7  Ιουνίου  2013 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 
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1.-Χοχλάκα Βασιλική- -Γραμματέας 

2.-Αθανάσης Θεμιστοκλής 

3.-Αθανασιάδης Απόστολος 

4.-Αντωνέλλη Αναστασία 

5.-Αργυρίου Χρύσανθος 

6.-Αστυρακάκης Κων/νος 

7.-Βατός Ιωάννης 

8.-Βελούτσος Δημήτριος 

9.-Βουνάτσος Γεώργιος 

10.-Γυμνάγος Προκόπιος 

11.-Δόλκα Σοφία 

12.-Ζαφειρίου Δημήτριος 

13.-Καραγεωργίου Ευστράτιος 

14.-Κάσσιος Δημήτριος 

15.-Κατράνης Νικόλαος 

16.-Κορδώνης Χρήστος 

17.-Κοτζαδημητρίου Κων/να 

18.-Κουμαράς Αντώνιος 

19.-Κουνιαρέλλης Ηλίας. 

20.-Κυρατζής-Χρυσοστόμου 

Ευστράτιος 

21.-Κυριαζής Γεώργιος 

22.-Κύτελης Ευστράτιος  

23.-Λεμονός Γεώργιος 

24.-Μαρινάτος Σωτήρης 

25.-Παλαιολόγος Ευάγγελος 

26.-Πάλλης Γεώργιος 

27.-Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 

28.-Πατερέλλης Παντελής 

29.-Πατέστος Απόστολος 

30.-Πνακά Ταξιαρχούλα 

31.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλλη Α. 

32.-Σταμάτης Παναγιώτης 

33.-Ταξείδης Αριστείδης 

34.-Τσακίρης Ιωάννης 

35.-Φραγκόπουλος Κων/νος 

36.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης. 

37.-Ψαρόπουλος Κων/νος 

 

 

 

 

 

Πριν αρχίσει η εξέταση των θεμάτων έφυγαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Πάλλης και 

Κ.Φραγκόπουλος. 

Στο 41
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  ήλθε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π.Παρασκευαϊδης και 

Π.Γυμνάγος και έφυγε η Δημοτική Σύμβουλος κ. 

Κ.Κοτζαδημητρίου,  

 
Στο 8

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έφυγαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Κορδώνης, 

Κ.Ψαρόπουλος, Τ.Πνακά και Σ.Μαρινάτος 

 Στο 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Χατζηκομνηνός και 

Α.Ανατωνέλλη 

Στο 15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε.Κύτελης 

Στο 20
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε.Παλαιολόγος 

 

 


