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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 32/11-11-2013 

 

 Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ.32/11-11-2013  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου  

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1.  1o προ-ημερήσιας 616 Ψήφισμα για τα προβλήματα ελαιοπαραγωγής λόγω 

δακοπροσβολής 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα το σχετικό ψήφισμα για τα 

προβλήματα ελαιοπαραγωγής λόγω δακοπροσβολής 

2.  2o  προ-ημερήσιας 617 Έγκριση μελέτης του έργου: «Πλακοστρώσεις 

πεζοδρομίων οικισμού Βατερών» 
Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την μελέτη του έργου: 

«Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων οικισμού Βατερών» 

3.  1
ο
 ημερήσιας --- Προβλήματα παροχής υπηρεσιών υγείας στη Λέσβο Το Σώμα έθεσε ερωτήσεις και αιτήματα στον Διευθυντή του 

Νοσοκομείου κ.Μουζάλα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

περίθαλψης στο νησί , ζητώντας ενημέρωση. Θα ακολουθήσει  

η σύνταξη επιστολής προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου που 

θα περιλαμβάνει συγκεντρωμένα και καταγεγραμμένα  όλα τα 

αιτήματα ,τις ελλείψεις  και τα προβλήματα στο χώρο της 

παρεχόμενης περίθαλψης. 

4.  2
ο
 ημερήσιας 618 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

ΔΕΔΑΠΑΛ και Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση 

έργου διαχείρισης αποβλήτων 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ ΔΕΔΑΠΑΛ και Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση έργου 

διαχείρισης αποβλήτων 

5.  3
ο
 ημερήσιας  619 Έγκριση μελέτης συντήρησης και κατασκευής νέων 

τάφων στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Μήθυμνας, 

Πλωμαρίου, Καλλονής, Γέρας, Λουτρόπολης Θερμής, 

Ευεργέτουλα και Πολιχνίτου 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη συντήρησης και 

κατασκευής νέων τάφων στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Μήθυμνας, 

Πλωμαρίου, Καλλονής, Γέρας, Λουτρόπολης Θερμής, 

Ευεργέτουλα και Πολιχνίτου 

6.  4
ο
 ημερήσιας 620 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ιατρικού 

εξοπλισμού για τη λήψη άδειας καταλληλότητας των 

γηπέδων αρμοδιότητας Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου» 

 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη με τίτλο «Προμήθεια 

ιατρικού εξοπλισμού για τη λήψη άδειας καταλληλότητας των 

γηπέδων αρμοδιότητας Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου». 

7.  5
ο
 ημερήσιας 621 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Λέσβου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου για την υλοποίηση των έργων «Αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής ζημιάς στις εκβολές Τσικνιά Δ.Ε. Αγ. 

Παρασκευής Δήμου Λέσβου» και «Αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής ζημιάς στο Έλος Νυφίδας Δ.Ε. 

Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου». 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου για την υλοποίηση των έργων 

«Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς στις εκβολές Τσικνιά 

Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής Δήμου Λέσβου» και «Αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής ζημιάς στο Έλος Νυφίδας Δ.Ε. Πολιχνίτου 

Δήμου Λέσβου». 
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8.  6
ο
 ημερήσιας 622 Έγκριση της υπ'αριθμ. 172/2013 γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, 

σχετικά με την Α' Φάση της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

Δ.Ε. Μανταμάδου 

  Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την υπ'αριθμ. 172/2013       

γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Λέσβου, σχετικά με την Α' Φάση της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

Δ.Ε. Μανταμάδου 

9.  31
ο
 ημερήσιας 623 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης για πέντε[5] χρόνια 

ακινήτου στην Ένωση Καταναλωτών Λέσβου{ πλατεία 

των προσφυγικών κατοικιών Χρυσομαλλούσας} κ.λ.π 

ενέργειες 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα : α)τη λύση μίσθωσης για το ακίνητο 

στις προσφυγικές κατοικίες Χρυσομαλλούσας όπου στεγάζεται 

τα τελευταία 5 έτη η Ένωση  β)τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης 

για 5 έτη του ίδιου ακινήτου 

10.  23
ο
 ημερήσιας 624 Οικονομική ενίσχυση, ποσού ευρώ 5.000,00 στην ΕΑΣ 

ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα την Οικονομική ενίσχυση, ποσού 

ευρώ 5.000,00 στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 

11.  12
ο
 ημερήσιας 625 Έγκριση 1

ου
 ανακεφ. πίνακα εργασιών  και παράταση 

περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: 

<<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ[Τ.Δ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ]>> 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα τον 1
ο
 ανακεφ. πίνακα εργασιών  και 

παράταση περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: 

<<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ-

ΑΝΤΙΣΣΗΣ[Τ.Δ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ]>> 

12.  13
ο
 ημερήσιας 626 Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του 

έργου με τίτλο: <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ << ΤΡΑΠΕΖΑ>>ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα τη 2
η
 παράταση περαίωσης εργασιών 

του έργου με τίτλο: <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

<< ΤΡΑΠΕΖΑ>>ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ 

13.  14
ο
 ημερήσιας 627 Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ 

ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ>>, Ανάδοχος Ε.ΑΝΔΡΕΟΥ  

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ>>, 

Ανάδοχος Ε.ΑΝΔΡΕΟΥ 

14.  15
ο
 ημερήσιας 628 Έγκριση του αριθ. 18/24-10-2013 πρακτικού της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, για την 

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 

 Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα το αριθ. 18/24-10-2013 πρακτικό της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, για την τροποποίηση του 

τεχνικού προγράμματος 

15.  16
ο
 ημερήσιας 629 Έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ 1.000,00, για την 

οργάνωση επιχειρηματικής αποστολής του Δήμου 

Λέσβου στη Σμύρνη, ενόψη της τουριστικής έκθεσης 

την 5-8 Δεκεμβρίου 2013 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα τη δαπάνη ποσού ευρώ 1.000,00, για 

την οργάνωση επιχειρηματικής αποστολής του Δήμου Λέσβου 

στη Σμύρνη, ενόψη της τουριστικής έκθεσης την 5-8 

Δεκεμβρίου 2013 

16.  17
ο
 ημερήσιας 630 Έγκριση μελετών  και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσης[σχ. έγγραφο 92433/6-11-2013] 
Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα την αριθ. 92433/6-11-2013 εισήγηση 

17.  18
ο
 ημερήσιας 631 Καθορισμός τιμολογίου άρδευσης θερμοκηπίων Δημ. 

Ενοτ. Πολιχνίτου 
Το Δ.Σ προχώρησε στον καθορισμό –κατά πλειοψηφία- 

α) τιμής 0,12 λεπτά ανά κυβικό μέτρο για αποπληρωμή παλιών 

χρεών τιμολογίων άρδευσης θερμοκηπίων της περιοχής 

«Ξηρόκαμπος» Πολιχνίτοιυ 

β) τιμής 0,20 λεπτά  ανά κυβικό μέτρο για το τιμολόγιο 

άρδευσης θερμοκηπίων στην περιοχή «Ξηρόκαμπος» 

Πολιχνίτοιυ (για νέα τιμολόγια) 

18.  19
ο
 ημερήσιας 632 Παραχώρηση χρήσης τμήματος οικοπέδου στον Ι.Ναό 

Αγ. Ιωάννη Θεολόγου-Νάπης, για την ανέγερση 

παρεκκλησίου[από αναβολή] 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα την παραχώρηση χρήσης τμήματος 

οικοπέδου στον Ι.Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου-Νάπης, για την 

ανέγερση παρεκκλησίου 
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19.  20
ο
 ημερήσιας 633 Έγκριση πρακτικού απευθείας ανάθεσης προμήθειας 

αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του 

ΝΠΔΔ << Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Λέσβου>>, και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας  

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα το πρακτικό απευθείας ανάθεσης 

προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες 

του ΝΠΔΔ << Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Λέσβου>>, και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

20.  7
ο
 ημερήσιας 634 Έγκριση της υπ'αριθμ. 165/2013 Γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την 

συμπλήρωση της υπ'αριθμ 20/2001 κανονιστικής 

απόφασης του τέως Καποδιστριακού Δήμου Καλλονής 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  την αριθ. 165/2013 Γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την συμπλήρωση 

της υπ'αριθμ 20/2001 κανονιστικής απόφασης του τέως 

Καποδιστριακού Δήμου Καλλονής 

21.  8
ο
 ημερήσιας 635 .Έγκριση δαπάνης ύψους 19.376,64  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απολογιστικά, που 

πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση βατότητας 

αγροτικών - δασικών δημοτικών δρόμων της Δ.Ε. 

Αγιάσου στην θέση «Μεγάλη Λίμνη» για ανάγκες 

πολιτικής προστασίας 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  τη δαπάνη ύψους 19.376,64  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απολογιστικά, που 

πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση βατότητας 

αγροτικών - δασικών δημοτικών δρόμων της Δ.Ε. Αγιάσου 

στην θέση «Μεγάλη Λίμνη» για ανάγκες πολιτικής προστασίας 

22.  9
ο
 ημερήσιας 636 Έγκριση δαπάνης ύψους 3004,40  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απολογιστικά, που 

πραγματοποιήθηκε για τον καθαρισμό της κοίτης του 

ποταμού «Σεδούντα» στο Πλωμάρι 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  τη δαπάνη ύψους 3004,40  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απολογιστικά, που 

πραγματοποιήθηκε για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού 

«Σεδούντα» στο Πλωμάρι 

23.  10
ο
 ημερήσιας 637 Έγκριση δαπάνης ύψους 13.340,00  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απολογιστικά, που 

πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση βατότητας 

αγροτικών - δασικών δημοτικών δρόμων στην περιοχή 

της Τ.Κ. Βασιλικών, για ανάγκες πολιτικής προστασίας 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  τη δαπάνη ύψους 13.340,00  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απολογιστικά, που 

πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση βατότητας 

αγροτικών - δασικών δημοτικών δρόμων στην περιοχή της Τ.Κ. 

Βασιλικών, για ανάγκες πολιτικής προστασίας 

24.  11
ο
 ημερήσιας 638 Έγκριση δαπάνης ύψους 6.681,60 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απολογιστικά, που 

πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση βατότητας 

δημοτικών δρόμων στην περιοχή της Τ.Κ. Νέων 

Κυδωνιών, για ανάγκες πολιτικής προστασίας 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  τη δαπάνη ύψους 6.681,60 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. απολογιστικά, που 

πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση βατότητας 

δημοτικών δρόμων στην περιοχή της Τ.Κ. Νέων Κυδωνιών, για 

ανάγκες πολιτικής προστασίας 

25.  21
ο
 ημερήσιας 639 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Λέσβου και του Τμήματος ιστορίας και 

αρχαιολογίας της φιλοσοφικής σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα   τη σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Τμήματος 

ιστορίας και αρχαιολογίας της φιλοσοφικής σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

26.  22
ο
 ημερήσιας 640 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του πρ/σμού[σχ. έγγραφο 

92498/6-11-2013] 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα    τη διάθεση πιστώσεων του 

πρ/σμού[σχ. έγγραφο 92498/6-11-2013] 

27.  24
ο
 ημερήσιας 641 Έγκριση αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου, οικ. 

έτους 2013[σχ. έγγραφο 92401/6-11-2013] 

Το Δ.Σ ενέκρινε  κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση του 

πρ/σμού του Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. έγγραφο 92401/6-11-

2013 

28.  25
ο
 ημερήσιας 642 Tροποποίηση πρ/σμού του Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. 

έγγραφο 92004/31-10-2013] 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα     την τροποποίηση πρ/σμού του 

Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. έγγραφο 92004/31-10-2013] 

29.  26
ο
 ημερήσιας 643 Αποδοχή πίστωσης[σχ. έγγραφο 92001/5-11-2013] Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  την αποδοχή πίστωσης[σχ. έγγραφο 

92001/5-11-2013] 
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30.  27
ο
 ημερήσιας 644 Tροποποίηση πρ/σμού του Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. 

έγγραφο 92099/5-11-2013] 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  την τροποποίηση πρ/σμού του 

Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. έγγραφο 92099/5-11-2013] 

31.  28
ο
 ημερήσιας 645 Tροποποίηση πρ/σμού του Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. 

έγγραφα 92627/5-11-2013 και 92002/29-10-2013] 

Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  την τροποποίηση πρ/σμού του 

Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. έγγραφα 92627/5-11-2013 και 

92002/29-10-2013] 

31. 30
ο
 ημερήσιας 646 Tροποποίηση πρ/σμού του Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. 

έγγραφο 89199/24-10-2013][AΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 
Το Δ.Σ ενέκρινε  ομόφωνα  την τροποποίηση πρ/σμού του 

Δήμου, οικ. έτους 2013[σχ. έγγραφο 89199/24-10-2013 

32. 32
ο
 ημερήσιας -- Παραχώρηση άδειας διενέργειας επιστημονικής 

έρευνας με χρήση δημοτικού χώρου στον 

Πολιχνίτο[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

                ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

33. 33
ο
 ημερήσιας 647 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα  τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου  

κ.Βατού στην Κέρκυρα,του κ.Κουνιαρέλλη στην Αθήνα και του 

κ.Κουμαρά στην Αθήνα 

    

Μυτιλήνη 13 Νοεμβρίου    2013 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 

 

 


