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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            Μυτιλήνη, 12/9/2017 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     

                                                       

Π Ι  Ν Α Κ Α Σ    Θ  Ε  Μ  ΑΤ  Ω  Ν   32
η ς

/11-9-2017 

ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Κατανομή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 

2017 των Δήμων για επισκευή και συντήρηση κτιρίων (ΣΑΤΑ) 

Ομόφωνα εγκρίνει την κατανομή πιστώσεων από ΚΑΠ έτους 

2017 των Δήμων για επισκευή και συντήρηση κτιρίων (ΣΑΤΑ) 
602 

2. Αποδοχή πίστωσης €300.000,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες 

Ομόφωνα αποδέχεται πίστωση €300.000,00 από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 

603 

3. Ανάθεση στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», την Σύνταξη Σχεδίου 

Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στον Δήμο Λέσβου». 

 

Ομόφωνα εγκρίνει την ανάθεση στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», την 

Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 

στον Δήμο Λέσβου» 

604 

4. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λέσβου Κατά πλειοψηφία ανασυγκροτεί την Επιτροπή Διαβούλευσης 

Δήμου Λέσβου 
605 

5. Εργασίες επισκευής του Αναψυκτηρίου του Δημοτικού κήπου 

Μυτιλήνης. 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τις εργασίες επισκευής του 

Αναψυκτηρίου του Δημοτικού κήπου Μυτιλήνης 
606 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ανάκληση της αριθμ. 428/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

που αφορά τη μεταφορά χρημάτων από παλαιό τραπεζικό 

λογαριασμό κληροδοτήματος και κλείσιμο  αυτού και άνοιγμα Νέου 

Τραπεζικού Λογαριασμού με την επωνυμία «Κληροδότημα  

Κυριακίδη Ευστρατίου - Πελόπης» 

Ομόφωνα ανακαλεί την αριθμ. 428/2017 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου που αφορά τη μεταφορά χρημάτων από παλαιό 

τραπεζικό λογαριασμό κληροδοτήματος και κλείσιμο  αυτού και 

άνοιγμα Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού με την επωνυμία 

«Κληροδότημα  Κυριακίδη Ευστρατίου - Πελόπης» 

607 

2. Ορισμός (ή μη) δικηγόρου  για ερμηνεία διαθήκης κληροδοτήματος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ-ΠΑΜΦΙΛΑ 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον ορισμό δικηγόρου  για ερμηνεία 

της διαθήκης κληροδοτήματος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ-

ΠΑΜΦΙΛΑ  

608 
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12. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αστυρακάκη 

Κωνσταντίνου στην Κωνσταντινούπολη ως εκπρόσωπος του Δήμου 

Λέσβου, στα πλαίσια ένταξης της Μυτιλήνης στη Μπιενάλε της 

Κωνσταντινούπολης 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει και νομιμοποιεί τη μετακίνηση του 

Αντιδημάρχου κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνου στην 

Κωνσταντινούπολη ως εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου, στα 

πλαίσια ένταξης της Μυτιλήνης στη Μπιενάλε της 

Κωνσταντινούπολης 

609 

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης 

παρουσίασης στη Δημοτική Πινακοθήκη (Χαλήμ Μπέη) 

επιλεγμένου έργου Τέχνης που φέρει τον τίτλο «Home sweet 

Ηome», στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Μπιενάλε της 

Κωνσταντινούπολης 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης €13.025,00 για 

την κάλυψη της δαπάνης παρουσίασης στη Δημοτική 

Πινακοθήκη (Χαλήμ Μπέη) επιλεγμένου έργου Τέχνης που 

φέρει τον τίτλο «Home sweet Ηome», στα πλαίσια της Διεθνούς 

Εκθέσεως Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης 

610 

39. Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε αποθήκες και 

γεωργικά κτίρια εκτός οικισμού και σε επαγγελματικούς χώρους 

άνω των 1000,00 τμ. 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη μείωση των τελών καθαριότητας 

και φωτισμού σε αποθήκες και γεωργικά κτίρια εκτός οικισμού 

και σε επαγγελματικούς χώρους άνω των 1000,00 τμ. 

611 

3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού λόγω 

σεισμού 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού λόγω σεισμού 
612 

4. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. 

πρωτ. 51793/29-8-2017) 

Ομόφωνα εγκρίνει τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών-

υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 51793/29-8-2017) 
613 

5. Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους 

πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017 

Ομόφωνα εγκρίνει την κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος 

έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για παροχή εφάπαξ 

οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από το σεισμό της 

12/6/2017 

614 

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 89/2017 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «8η Τροποποίηση 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 89/2017 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «8η 

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017» 

615 

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 240/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ 

«Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που 

αφορά «5
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτος 2017» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 240/2017 Απόφαση 

του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου 

Λέσβου» που αφορά «5
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. 

έτος 2017» 

616 

8. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου έτους 2016 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Λέσβου έτους 2016 

617 

9. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών οχημάτων με οδηγό για τις 

ανάγκες των μαθητών των σχολείων της Βρίσας και του 

Μεγαλοχωρίου 

Ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης 3 δημοτικών 

οχημάτων με οδηγό για τις ανάγκες των μαθητών των σχολείων 

της Βρίσας και του Μεγαλοχωρίου 

618 
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10. Έγκριση αγοράς ΙΧ επιβατικού οχήματος από τον ΟΔΔΥ - 

Τελωνείο Μυτιλήνης 

Ομόφωνα εγκρίνει την αγορά ΙΧ επιβατικού οχήματος από τον 

ΟΔΔΥ - Τελωνείο Μυτιλήνης 
619 

11. (Α) Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ν-Α Λέσβου, (Β) 

έγκριση της υπ’ αριθμό 92/2017 τεχνικής μελέτης, (Γ) ανάκληση 

της υπ’ αριθμό 439/2017 απόφασης του Δ.Σ. 

Ομόφωνα (Α) Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας 

ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 

Δημοτικών Ενοτήτων Ν-Α Λέσβου, (Β) την υπ’ αριθμό 92/2017 

τεχνική μελέτη, και (Γ) την ανάκληση της υπ’ αριθμό 439/2017 

απόφασης του Δ.Σ. 

620 

14. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους 

για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ 

ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΓΑΡΟΠΗ Τ.Κ. 

ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ» 

Ομόφωνα συστήνει τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού 

Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ 

ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΓΑΡΟΠΗ 

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ» 

621 

15. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης των ΝΠΔΔ: 1)  «ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και 2) 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών που 

προκλήθηκαν λόγω του σεισμού της 12
ης

 Ιουνίου 2017 σε κτίρια 

αρμοδιότητάς τους 

Ομόφωνα εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση των ΝΠΔΔ: 1)  

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και 2) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για την εκτέλεση 

εργασιών αποκατάστασης βλαβών που προκλήθηκαν λόγω του 

σεισμού της 12
ης

 Ιουνίου 2017 σε κτίρια αρμοδιότητάς τους 

622 

16. Ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α.Ε.» 

Ομόφωνα ορίζει εκπρόσωπο στην Γενική Συνέλευση της 

εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» τον κ. Καρασάββα Νικόλαο 

623 

17. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Διοργάνωση εκδήλωσης για τις 

περιπατητικές διαδρομές του νησιού της Λέσβου» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σε τρίτους 

της υπηρεσίας «Διοργάνωση εκδήλωσης για τις περιπατητικές 

διαδρομές του νησιού της Λέσβου» 

624 

18. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. 

πρωτ. 53399/5-9-2017) 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης 

εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 53399/5-9-2017) 
625 

19. Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 28102/23-5-2017 ένστασης του αναδόχου 

του έργου «Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης Δάσους Αμπελικού 

Δήμου Πλωμαρίου» Αντωνίου Γλεζέλλη του Ιωάννη 

Ομόφωνα απορρίπτει την Α.Π. 28102/23-5-2017 ένσταση του 

αναδόχου του έργου «Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης Δάσους 

Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου» Αντωνίου Γλεζέλλη του Ιωάννη 

626 

20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129/2017 μελέτης και του τρόπου 

εκτέλεσης  του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 

στην θέση "Πραστιό" Πλωμαρίου» 

Ομόφωνα εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 129/2017 μελέτη και την  

εκτέλεση του έργου από ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς, 

κατασκευαστές δημοσίων έργων, κατόπιν διενέργειας 

διαγωνισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

627 

21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 155/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης  

του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» 

Ομόφωνα εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 155/2017 μελέτη και την  

εκτέλεση του έργου με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

628 
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22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 136/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης  

του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ» 

Ομόφωνα εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 136/2017 μελέτη και την  

εκτέλεση του έργου με τη διαδικασία της απευθείας        

ανάθεσης 

629 

23. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΗ 

ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ» 

Ομόφωνα εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ 

ΛΑΓΚΑΔΑ»  

630 

24. Έγκριση ανάθεσης στην ΚΤΥΠ Κτιριακές υποδομές Α.Ε. ενεργειών 

για «Αποκατάσταση σεισμογενών ζημιών σε (8) οκτώ σχολικές 

μονάδες του Δήμου Λέσβου μετά τον καταστροφικό σεισμό στις  

12/6/2017» 

Ομόφωνα εγκρίνει την ανάθεση στην ΚΤΥΠ Κτιριακές 

υποδομές Α.Ε. ενεργειών για «Αποκατάσταση σεισμογενών 

ζημιών σε (8) οκτώ σχολικές μονάδες του Δήμου Λέσβου μετά 

τον καταστροφικό σεισμό στις  12/6/2017» 

631 

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για την Δ.Κ. Πολιχνίτου μέσα στα πλαίσια της υπ αρίθμ. 

99/2017 μελέτης για τις: «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 

12/6/2017 στο Δήμο Λέσβου (Δ.Ε. Πολιχνίτο)» 

Ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για την Δ.Κ. Πολιχνίτου μέσα στα πλαίσια της υπ 

αρίθμ. 99/2017 μελέτης 

632 

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για την Τ.Κ. Βρίσα μέσα στα πλαίσια της υπ αρίθμ. 

99/2017 μελέτης για τις: «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 

12/6/2017 στο Δήμο Λέσβου (Δ.Ε. Πολιχνίτο)» 

Ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για την Δ.Κ. Βρίσας μέσα στα πλαίσια της υπ αρίθμ. 

99/2017 μελέτης 

633 

27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για την Τ.Κ. Λισβορίου μέσα στα πλαίσια της υπ αρίθμ. 

99/2017 μελέτης για τις: «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 

12/6/2017 στο Δήμο Λέσβου (Δ.Ε. Πολιχνίτο)» 

Ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών για την Δ.Κ. Λισβορίου μέσα στα πλαίσια της υπ 

αρίθμ. 99/2017 μελέτης 

634 

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ» 

Ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του 

έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ» 

635 

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5
ου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» 

Ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του 

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΤΟΥ 5
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» 

636 

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 

Ομόφωνα εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του 

έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 

637 
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31. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου ΑΠΕ καθώς και 

χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας 

στην οδό από Κάπη προς Γενί Λιμάνι με την κατασκευή τεχνικών 

απορροής ομβρίων υδάτων» 

Ομόφωνα εγκρίνει τον 1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 1ο ΑΠΕ καθώς 

και την χορήγηση παράτασης του έργου «Άρση επικινδυνότητας 

στην οδό από Κάπη προς Γενί Λιμάνι με την κατασκευή 

τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων» 

638 

32. Έγκριση χορήγησης 2
ης 

παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου 

«Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Κρεμαστής Αγίας 

Παρασκευής του Δήμου Λέσβου» 

Ομόφωνα εγκρίνει τη χορήγηση 2
ης 

παράτασης περαίωσης 

εργασιών του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας 

Κρεμαστής Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λέσβου» 

639 

33. Χορήγηση 5
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με 

τίτλο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ – ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ» 

Ομόφωνα  εγκρίνει τη χορήγηση 5
ης

 παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ – 

ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ» 

640 

34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΟΥΤΖΑ –

ΛΕΜΟΝΟΥ’ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

Κατά πλειοψηφία  εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου με  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) 

ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΟΥΤΖΑ –ΛΕΜΟΝΟΥ’ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

641 

35. Ορισμός μέλους για την επιτροπή Διοικητικής Παραλαβής του 

έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου 

Ευεργέτουλα»  - ΕΕΛ Ασωμάτου και Λάμπου Μύλων και 

μεταβίβαση αρμοδιότητας λειτουργίας στη ΔΕΥΑΛ 

Κατά πλειοψηφία ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσαρό 

Κωνσταντίνο, με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. 

Χαραλάμπους Συμεών  

642 

36. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού 

εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ» 

Ομόφωνα συστήνει τριμελή επιτροπή για την παραλαβή του 

φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ» 

643 

37. Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: 

«Έργα Προστασίας Ακτής Επάνω Σκάλας και Επανασχεδιασμός 

Τμήματος της Οδού Ναυμαχίας Έλλης» 

Κατά πλειοψηφία συγκροτεί Επιτροπή  Oριστικής  Παραλαβής  

του έργου με τίτλο: «Έργα Προστασίας Ακτής Επάνω Σκάλας και 

Επανασχεδιασμός Τμήματος της Οδού Ναυμαχίας Έλλης» 

644 

38. Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με 

τίτλο: «Επισκευή Αθανασιάδειου Καφενείου στην Δ.Κ. Πλωμαρίου» 

Κατά πλειοψηφία συγκροτεί Επιτροπή  Προσωρινής  Παραλαβής  

του έργου με τίτλο: «Επισκευή Αθανασιάδειου Καφενείου στην 

Δ.Κ. Πλωμαρίου» 

645 

40. Έγκριση πληρωμής προστίμων –βεβαιώσεων και προσαυξήσεων 

αυτών στη Δ.Ο.Υ. 

Ομόφωνα εγκρίνει την πληρωμή προστίμων –βεβαιώσεων και 

προσαυξήσεων αυτών στη Δ.Ο.Υ.  
646 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή εφάπαξ 

χρηματικού βοηθήματος στους πληγέντες από το σεισμό της 

12/6/2017 

Ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για 

καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους πληγέντες από 

το σεισμό της 12/6/2017 

647 
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42. Έγκριση 61
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικονομικού έτους 2017 

Ομόφωνα εγκρίνει την 61
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017 
648 

43. Έγκριση 63
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικονομικού έτους 2017 

Ομόφωνα εγκρίνει την 63
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017 
649 

44. Έγκριση 64
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικονομικού έτους 2017 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 64
η
 τροποποίηση 

προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017 
650 

45. Έγκριση 65
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικονομικού έτους 2017 

Ομόφωνα εγκρίνει την 65
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017 
651 

46. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών και 

παιδικών σταθμών Δήμου Λέσβου» 

Ομόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με  

ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό  
652 

47. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου εμβαδού 93,93 τ.μ., 

στον οικισμό Άντισσας - πρώην ιδιοκτησίας Ιωάννη ΦΑΝΑΡΑ 

Αποσύρθηκε  --- 

48. Εξώδικη καταγγελία μίσθωσης – Δήλωση - Πρόσκληση της 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ισόγειο δημοτικό ακίνητο – κατάστημα της 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ στο Πλωμάρι Λέσβου) 

Αποσύρθηκε --- 

49. Παράταση μίσθωσης ακινήτου (Γραφείο Α3), ιδιοκτησίας 

Ευστρατίου & Αρτέμιδος ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ, επί της οδού Ελ. 

Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση μίσθωσης ακινήτου (Γραφείο 

Α3), ιδιοκτησίας Ευστρατίου & Αρτέμιδος ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ, 

επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη 

653 

50. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. 

πρωτ. 50285/23-8-2017) 

Ομόφωνα εγκρίνει τη  βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών-

υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 50285/23-8-2017) 
654 

51. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου 

Λέσβου 

Ομόφωνα εγκρίνει τη μετακίνηση αιρετών εκτός έδρας για 

θέματα του Δήμου Λέσβου 
655 

52. Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός 

έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου 

Ομόφωνα εγκρίνει τις δαπάνες μετάβασης αιρετών εκτός έδρας 

για θέματα του Δήμου Λέσβου 
656 

53. Επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Λέσβου 

(Σ.Ε.ΠΥ.Ν.Λ.) 

Ομόφωνα εγκρίνει την κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος 

έκδοση Α.Α.Υ. για την επιχορήγηση του Σωματείου  
657 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                    Δημοτικού Συμβουλίου  
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