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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 1/15-1-2014 

 

 Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ.1/15-1-2014  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου  

 

 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1.  Εκτός ημερήσιας 1 Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην κατάργηση του 

Λιμενικού Σταθμού Πολιχνίτου, ύστερα από αίτημα 

του Επικεφαλή της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

κ.Βαγγλέλη Παλαιολόγου. 

Το Δ.Σ υιοθέτησε σύσσωμο το σχέδιο ψηφίσματος που πρότεινε 

ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παλαιολόγος ενάντια στην 

κατάργηση του Λιμενικού Σταθμού Πολιχνίτου 

2.  Εκτός ημερήσιας 2 Ενέργειες Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου από το Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης για διάσπαση ορισμένων 

νησιωτικών Δήμων 

Το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα - ενόψει της κατάθεσης 

νομοσχεδίου από το Υπουργείο Εσωτερικών για διάσπαση 

ορισμένων νησιωτικών Δήμων - να μεταβεί αντιπροσωπεία εκ 

μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου στην 

Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, με τον 

Υπουργό Εσωτερικών και 0με τους αρχηγούς όλων των 

κομμάτων για να υπάρξει στήριξη στο θέμα της διάσπασης του 

Δήμου Λέσβου. 

3.  Εκτός ημερήσιας 3 Έγκριση Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ) 

έτους 2014 του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ 

‘Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης’ και 

‘Παιδείας Αθλητισμού & Πολιτισμού’ 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την αριθ. 3/2014 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου με θέμα: Έγκριση 

Ολοκληρωμένων  Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2014 του 

Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ ‘Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης’ και ‘Παιδείας Αθλητισμού & Πολιτισμού’ 

4.  Εκτός ημερήσιας 4 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση υδρευτικής 

γεώτρησης Λισβορίου», προϋπολογισμού 13.793,10  € 

και πίστωσης 16.000 € 

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

υδρευτικής γεώτρησης Λισβορίου», προϋπολογισμού 13.793,10  

€ και πίστωσης 16.000 € 

5.  Εκτός ημερήσιας 5 Έγκριση υποβολής πρότασης (Αίτηση 

Χρηματοδότησης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «Ψηφιακή Σύγκλιση»(Άξονας 

Προτεραιότητας 2: «Τ.Π.Ε. και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής» 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης (Αίτηση 

Χρηματοδότησης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «Ψηφιακή Σύγκλιση»(Άξονας Προτεραιότητας 

2: «Τ.Π.Ε. και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» 

6.  1
ο
 ημερήσιας 6 Έγκριση της Β2 φάσης και οριστική παραλαβή της 

μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δημ. Ενότητας Γέρας 
Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την Β2 φάση και την  οριστική 

παραλαβή της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δημ. Ενότητας Γέρας 



 2 

7.  2
ο
 ημερήσιας  

7 

Δωρεά ασθενοφόρου ΚΗΙ 1278 της Δημ. Ενότητας 

Μήθυμνας, στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοσίας και 

οργάνων Μήθυμνας  

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τη Δωρεά ασθενοφόρου ΚΗΙ 1278 της 

Δημ. Ενότητας Μήθυμνας, στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοσίας 

και οργάνων Μήθυμνας 

8.  3
ο
 ημερήσιας  

8 

Ανάληψη υποχρέωσης  από το Δήμο εξόφλησης 

οφειλής,  εκκαθαρισθείσας δημοτικής επιχείρησης << 

Τεχνική Καλλονής>> της κας Κων/νας συζ. Δημ. 

Φραντζή 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την ανάληψη υποχρέωσης  από το 

Δήμο εξόφλησης οφειλής,  εκκαθαρισθείσας δημοτικής 

επιχείρησης << Τεχνική Καλλονής>> της κας Κων/νας συζ. 

Δημ. Φραντζή 

9.   

12
ο
 ημερήσιας 

 

9 

Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης 

<<Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λέσβου στις θέσεις<< 

Ουτζά-Λεμονού>> Μυτιλήνης και <<Χαλκέλια>> 

Πλωμαρίου. 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας εκπόνησης 

της μελέτης <<Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λέσβου στις 

θέσεις<< Ουτζά-Λεμονού>> Μυτιλήνης και <<Χαλκέλια>> 

Πλωμαρίου. 

10.  13
ο
 ημερήσιας 10 Επανακαθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου<< 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ>>  

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα  την εκτέλεση του έργου<< 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ>> με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

11.  4
ο
 ημερήσιας 11 Έγκριση νέων τιμών παρεχομένων υπηρεσιών 

ύδρευσης-αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΛ, για τη 

Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης[καθιέρωση ειδικών 

τιμολογίων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες] 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα τις νέες τιμές παρεχομένων 

υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΛ, για τη 

Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης[καθιέρωση ειδικών τιμολογίων 

για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
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12.  5
ο
 ημερήσιας 12 Έγκριση νέων τιμών παρεχομένων υπηρεσιών 

ύδρευσης-αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΛ, για τις 

Δημοτικές Ενότητες Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, 

Μανταμάδου και Μήθυμνας 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 18υπέρ/11 κατά και 4 

λευκά τις νέες τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-

αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΛ για τη Δημοτική Ενότητα 

Ευεργέτουλα βάσει της εισήγησης της ΔΕΥΑΛ 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 17 υπέρ/14 κατά και 5 

λευκά τις νέες τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-

αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΛ για τη Δημοτική Κοινότητα 

Θερμής βάσει της εισήγησης της ΔΕΥΑΛ 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 29 υπέρ/4 λευκά τις νέες 

τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης από τη 

ΔΕΥΑΛ για τη Τοπική Κοινότητα Πηγής βάσει της εισήγησης 

της ΔΕΥΑΛ 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 31 υπέρ/5 λευκά τις νέες 

τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης από τη 

ΔΕΥΑΛ για τη Τοπική Κοινότητα Κώμης βάσει της εισήγησης 

της ΔΕΥΑΛ 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 29 υπέρ/5 λευκά τις νέες 

τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης από τη 

ΔΕΥΑΛ για τη Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών βάσει της 

εισήγησης της ΔΕΥΑΛ 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 29 υπέρ/5 λευκά τις νέες 

τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης από τη 

ΔΕΥΑΛ για τη Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών βάσει της 

εισήγησης της ΔΕΥΑΛ 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 17 υπέρ/10 κατά και 8 

λευκά τις νέες τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-

αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΛ για τη Δημοτική Κοινότητα 

Μανταμάδου 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 17 υπέρ/9 κατά και 9 

λευκά τις νέες τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-

αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΛ για τη Τοπική Κοινότητα Κλειούς 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 30 υπέρ και 2 λευκά τις 

νέες τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης από 

τη ΔΕΥΑΛ για τη Τοπική Κοινότητα Μήθυμνας 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 29 υπέρ και 2 λευκά τις 

νέες τιμές παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης από 

τη ΔΕΥΑΛ για τις Τοπικές Κοινότητες Λεπετύμνου/Αργενου 

και Συκαμινέας  
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13.  6
ο
 ημερήσιας 13 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, σχολικού έτους 

2014-2015 

Το Δ.Σ ομόφωνα γνωμοδότησε: 

υπέρ των προτάσεων  της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Λέσβου 

για μεταβολές σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2014-2015 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

κατά των  προτάσεων της Α/θμιας  Εκπ/σης Λέσβου για 

υποβιβασμό 6 Δημοτικών Σχολείων του νησιού. 

14.  7
ο
 ημερήσιας 14 Έγκριση μελετών: α] προμήθειας ανταλλακτικών 

οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Λέσβου, 

έτους 2014 σε έξι[6] Δημ. Ενότητες και β] διενέργειας 

εργασίας συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου του Δήμου Λέσβου , έτους 2014, σε πέντε[5] Δημ. 

Ενότητες 

Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις μελέτες προμήθειας 

ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου 

Λέσβου, έτους 2014 σε έξι[6] Δημ. Ενότητες και τη διενέργεια 

εργασίας συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου Λέσβου , έτους 2014, σε πέντε[5] Δημ. Ενότητες 

15.  8
ο
 ημερήσιας 15 Αίτηση Ένωσης Ιδιοκτητών Ι.Χ ενοικιαζομένων 

αυτοκινήτων Λέσβου, για την επιβολή τέλους 0,5% στα 

ακαθάριστα έσοδα τους 

Το Δ.Σ  απέρριψε με 18 υπερ/4 κατά και 4 λευκά το Αίτημα της 

Ένωσης Ιδιοκτητών Ι.Χ ενοικιαζομένων αυτοκινήτων Λέσβου, 

για την επιβολή τέλους 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα τους 

16.  9
ο
 ημερήσιας 16 Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εποχικών 

αναγκών[δίμηνης διάρκειας] 
Το Δ.Σ ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 21 υπέρ κσι 4 κατά την 

πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εποχικών 

αναγκών[δίμηνης διάρκειας 

17.  10
ο
 ημερήσιας 17 Λύση-εκκαθάριση κ.λ.π ενέργειες , που αφορούν την 

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αγιάσου, που είχε 

ως κύριο στόχο την υλοποίηση του προγράμματος << 

Βοήθεια στο σπίτι>> 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα  τη Λύση-εκκαθάριση και τις λοιπές 

ενέργειες  της υποβληθείσας στο Σώμα εισήγησης, , που 

αφορούν την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αγιάσου, που 

είχε ως κύριο στόχο την υλοποίηση του προγράμματος << 

Βοήθεια στο σπίτι>> 

18.  14
ο
 ημερήσιας 18 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, 

υπηρεσιών και καυσίμων κλπ ενέργειες, για το έτος 

2014 

Το Προεδρείο ανακοίνωσε τα ονόματα  

Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών: 

-κ.Πατέστος/κ.Αθανάσης/κ.Μαρινάτος και αναπληρωτές: 

κ.Μουτζούρη/κ.Λουκαδέλλη/κ.Κουμαρά 

Επιτροπή ανταλλατκιών-εργασιών επισκευής αυτοκινήτων-

οχημάτων-μηχανημάτων έργων: 

κ.Φραγκόπουλο Κωνσταντίνο και αναπλητωτή: κ.Ζαφειρίου 

Δημήτριο 

Επιτροπή παραλαβής απόσυρσης οχημάτων-μηχανημάτων 

έργων: 

κ.Κουμαρά και αναπληρωτή: κ.Θέμη Αθανάση 

19.  15
ο
  ημερήσιας 19 Έγκριση δαπάνης για γαλάζιες σημαίες Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα  τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου 

στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 
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20.  16
ο
 ημερήσιας 20 Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 

1080/1980 

Το Δ.Σ όρισε ως μέλη της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 τους: 

κ.Κατράνης-Πρόεδρος Επιτροπής με αναπληρωτή κ.Αργυρίου 

κ.Αθανάση Θεμιστοκλή-Μέλος με αναπληρωτή κα 

Βαμβουρέλλη-Σουπιάδου 

κ.Στέλιο Αναγνώστου-Φορολογούμενος Πολίτης με 

αναπληρωτή κ.Σαλταμάρα Γεώργιο 

κα Κερμπάτσου Ουρανία-Γραμματέας Επιτροπής με 

αναπληρωτή κ.Χιωτέλλη Γεώργιο (υπάλληλοι Δήμου Λέσβου) 

21.  17
ο
 ημερήσιας 21 Έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης δημ. 

ακινήτου[πρώην καφενείου] στη Συκούντα, λόγω λήξης 

της μίσθωσης 

Το Δ.Σ ενέκρινε ομόφωνα  την έναρξη διαδικασιών 

εκμίσθωσης: 

-δημοτικού ακινήτου στη Συκούντα 

-δημοτικών ακινήτων στις εργατικές κατοικίες 

Χρυσομαλλούσας 

-δυο δημοτικών ακινήτων στη Μήθυμνα 

22.  18
ο
 ημερήσιας 22 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 

Το Δ.Σ ενέκρινε τη μετακίνηση των: 

του κ.Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη την 17/1/2014 

του κ.Δημάρχου/του κ.Βατού /του κ.Ταξείδη στην Αθήνα την 

24/1/2014  

του κ.Κουνιαρέλλη στην Αθήνα την 15/1/2014 

23.  11
ο
 ημερήσιας 23 Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής προσφύγων στο 

στρατόπεδο «Παραδέλλη» στη Μόρια Λέσβου. 

Το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή Λειτουργίας του 

Κέντρου Υποδοχής προσφύγων στο στρατόπεδο «Παραδέλλη» 

στη Μόρια Λέσβου ως Κέντρου πρώτης υποδοχής-

βραχυπρόθεσμης παραμονής προσφύγων και όχι ως κέντρου 

κράτησης μακράς διάρκειας. 

Μυτιλήνη 16/1/2014  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 


