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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            Μυτιλήνη, 8/5/2018 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     

                                                       

Π Ι  Ν Α Κ Α Σ    Θ  Ε  Μ  ΑΤ  Ω  Ν   9
η ς

/7 -5-2018 

ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Αίτημα άμεσης ολοκλήρωσης των εργασιών κορνιζώματος  και 

παράδοσης πινάκων του Μουσείου «Θεόφιλος» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το αίτημα της άμεσης ολοκλήρωσης των 

εργασιών κορνιζώματος  και παράδοσης των πινάκων του 

Μουσείου «Θεόφιλος» 

326 

2. Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του 

Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου,  του 

ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Λέσβου 

και του Επιμελητηρίου Λέσβου για την πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής 

Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου 

Λέσβου,  του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού 

του Δήμου Λέσβου και του Επιμελητηρίου Λέσβου για την 

πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

327 

3. Έγκριση συμπλήρωσης του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2018 

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

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συμπλήρωση του Πρότυπου 

Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφαση του Διοικητικού 

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

Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» 

328 

4. Έγκριση 27
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικονομικού έτους 2018 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η 27
η
 τροποποίηση 

προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 
329 

5. Έγκριση 28
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικονομικού έτους 2018 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η 28
η
 τροποποίηση 

προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 
330 

6. Έγκριση 29
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικονομικού έτους 2018 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η 29
η
 τροποποίηση 

προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 
331 

7. Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου 

Λέσβου στις εκθέσεις “GREEK TRAVEL SHOW” & “ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΥΣΗ” 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την 

κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στις εκθέσεις 

“GREEK TRAVEL SHOW” & “ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ” 

332 
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8. Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) για την επιχορήγηση του 

Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αφάλωνα «Η Αγία Τριάδα» 

Κατά πλειοψηφία η κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος 

έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την 

επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αφάλωνα «Η Αγία 

Τριάδα» 

333 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση 

της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε  το ψήφισμα της ΚΕΔΕ επί του 

νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της 

Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

 

334 

2. 
Έγκριση μελετών και έγκριση υποβολής προτάσεων προκειμένου 

να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 

3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε 

μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για 

ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν: 

-οι μελέτες α) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2
ου

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ και β)ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ 

- η υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 

«Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε 

μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για 

ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ» 

335 

3. 
Έγκριση ανάληψης οφειλών της Εταιρείας με την επωνυμία 

«Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» 

(Αν.Ε.Θ. ΑΕ) από το Δήμο Λέσβου κατά την αναλογία του 

ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του 

ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 

4483/2017  

Ομόφωνα εγκρίθηκε η ανάληψη οφειλής 2.127,02 €, της 

Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ελληνική 

Θερμαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» (Αν.Ε.Θ. ΑΕ) από το Δήμο 

Λέσβου κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην 

ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4483/2017 

336 

4. 
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 1. 

λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για 

τη συντήρηση: α) του δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου, β)  

Ομόφωνα εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια 1. λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και 

ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση: α) του δημοτικού 

φωτισμού Δήμου Λέσβου, β)  φωτισμού και ηλεκτρολογικών 

337 



 3 

φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων 

& γ)  των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και 

λοιπών χώρων Δ. Λέσβου 2.παραδοσιακών φωτιστικών τεχνολογίας 

LED με βραχίονα για την αντικατάσταση παραδοσιακών 

φωτιστικών στη Δ.Κ. Μήθυμνας και ιστών παραδοσιακών με 

φωτιστικά LED για την Τ.Κ. Σιγρίου» 

εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων & γ)  των κτιρίων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών 

χώρων Δ. Λέσβου 2.παραδοσιακών φωτιστικών τεχνολογίας 

LED με βραχίονα για την αντικατάσταση παραδοσιακών 

φωτιστικών στη Δ.Κ. Μήθυμνας και ιστών παραδοσιακών με 

φωτιστικά LED για την Τ.Κ. Σιγρίου» 

5. 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2018 μελέτης και καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ 

ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’αριθ. 20/2018 μελέτη και καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ 

ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

338 

6. 
Έγκριση πρωτοκόλλου 1

ης
 τμηματικής παραλαβής των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 

μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα 

ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12
ης

 Ιουνίου 

2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  

αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το πρωτόκολλο 1
ης

 τμηματικής παραλαβής 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 

213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης 

επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό 

της 12
ης

 Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων 

κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη 

339 

7. 
Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΣΒΟΣ» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του έργου: 

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΣΒΟΣ» 

340 

8. 
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με 

τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΒΔ ΛΕΣΒΟΥ» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση 4ης παράτασης του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΒΔ ΛΕΣΒΟΥ» 

341 

9. 
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με 

τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ 

ΣΤΙΣ 12-06-2017 ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 12-06-

2017 ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ» 

342 

10. 
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 90.000,00€ της Σχολικής 

Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για επισκευή και 

συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών 

μονάδων δημοτικών και νηπιαγωγείων 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση ποσού 90.000,00€ 

της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου 

για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

των σχολικών μονάδων δημοτικών και νηπιαγωγείων 

343 
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11. 
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 100.000,00€ της Σχολικής 

Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για επισκευή 

σχολικών μονάδων δημοτικών και νηπιαγωγείων 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση ποσού 

100.000,00€ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του 

Δήμου Λέσβου για επισκευή σχολικών μονάδων δημοτικών και 

νηπιαγωγείων 

344 

12. 
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 20.000,00€ της Σχολικής 

Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για επισκευή και 

συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων 

γυμνασίων και λυκείων 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση ποσού 20.000,00€ 

της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου 

για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

σχολικών μονάδων γυμνασίων και λυκείων 

345 

13. 
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000,00€ της Σχολικής 

Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για επισκευή 

σχολικών μονάδων γυμνασίων και λυκείων 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση ποσού 50.000,00€ 

της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου 

για επισκευή σχολικών μονάδων γυμνασίων και λυκείων 

346 

14. 
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 

για τις προμήθειες της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Οικιακή 

Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 

488.029,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17%) στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τις προμήθειες της 

ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Οικιακή Κομποστοποίηση στο 

Δήμο Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 488.029,46 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17%) στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 

347 

15. 
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα 

κλπ. (Α.Π. 19338/27-4-2018) 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 

από τέλη, δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 19338/27-4-2018) 
348 

16. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου 

Λέσβου 

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις μετακίνησης αιρετών εκτός 

έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου 

349 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                          Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

 

                                                                                                                                Γεώργιος Ψάνης                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


