ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Π Ι Ν Α Κ Α 

Μυηιλήνη, 20/6/2019

Θ Ε Μ ΑΣ Ω Ν

10ης/19-6-2019

ΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΛΕΒΟΤ
Α/Α

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ

ΑΠΟΦ.

Ομόθωνα εγθξίζεθε ην Φήθηζκα γηα ηε κείσζε Σκήκαηνο ζην Μνπζηθφ
ρνιείν Μπηηιήλεο
Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθαλ ηα πξσηφθνιια νξηζηηθήο παξαιαβήο
Γεληθψλ Τπεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηελ
Έθζεζε «2ν Yachting Festival – Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο»
Καηά πλειοψηθία νξίζζεθαλ νη δχν επηπιένλ ζχκβνπινη γηα ηε
ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξζ. 157 ηνπ Ν. 4600/2019
(Γηάζπαζε Γήκσλ, πεξηνπζηαθέο ζρέζεηο ησλ ζπληζηψκελσλ Γήκσλ)
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Ομόθωνα εγθξίζεθε ε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο ζηνλ Πνιηηηζηηθφ
χιινγν Άληηζζαο «Σέξπαλδξνο» ηνπ δεκνηηθνχ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη
ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Άληηζζαο
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα παξνρή νηθνλνκηθήο
εληζρχζεσο ζε νηθνλνκηθά αδχλακν πνιίηε (κε ην αθξσλχκην D.E)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα παξνρή νηθνλνκηθήο
εληζρχζεσο ζε νηθνλνκηθά αδχλακν πνιίηε (κε ην αθξσλχκην .Μ)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε Καηαλνκή πηζηψζεσλ απφ ΚΑΠ έηνπο 2019 ησλ
Γήκσλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ (ΑΣΑ)
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Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθε ε πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ κε
δίκελε απαζρφιεζε γηα αληηκεηψπηζε έθηαθησλ & θαηεπεηγνπζψλ
αλαγθψλ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε Πξαθηηθή άζθεζε καζεηψλ ΔΠΑ Μπηηιήλεο –
ΟΑΔΓ, ΔΠΑ.Λ Μπηηιήλεο, καζεηείαο Η.Δ.Κ. γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20192020
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Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
1.

Έγθξηζε ςεθίζκαηνο γηα ην Μνπζηθφ ρνιείν Μπηηιήλεο

2.

Έγθξηζε Πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο Γεληθψλ Τπεξεζηψλ ζηα
πιαίζηα ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηελ Έθζεζε «2ν Yachting Festival
– Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο»
Λήςε ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο ππ’ αξηζκ. 248/2019 Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πεξί νξηζκνχ πκβνχισλ γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ηεο παξ. 3
ηνπ αξζ. 157 ηνπ Ν. 4600/2019 (Γηάζπαζε Γήκσλ, πεξηνπζηαθέο ζρέζεηο
ησλ ζπληζηψκελσλ Γήκσλ)
Έγθξηζε δσξεάλ παξαρψξεζεο ρξήζεο ζηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Άληηζζαο
«Σέξπαλδξνο» ηνπ δεκνηηθνχ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θεληξηθφ ρψξν
ζηάζκεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Άληηζζαο
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα παξνρή νηθνλνκηθήο εληζρχζεσο ζε
νηθνλνκηθά αδχλακν πνιίηε (κε ην αθξσλχκην D.E)
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα παξνρή νηθνλνκηθήο εληζρχζεσο ζε
νηθνλνκηθά αδχλακν πνιίηε (κε ην αθξσλχκην .Μ)
Καηαλνκή πηζηψζεσλ απφ Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο έηνπο 2019 ησλ
Γήκσλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ (ΑΣΑ)

3.

4.

5.
6.
7.
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Ημερήσιας Διάταξης
1.

Πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ κε δίκελε απαζρφιεζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ

2.

Πξαθηηθή άζθεζε καζεηψλ ΔΠΑ Μπηηιήλεο – ΟΑΔΓ, ΔΠΑ.Λ Μπηηιήλεο,
καζεηείαο Η.Δ.Κ. γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020

1

321

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Έγθξηζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο, κελψλ
Απξηιίνπ-Μαΐνπ έηνπο 2019
Οινθιήξσζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο «χληαμε θηεκαηνινγηθψλ
δηαγξακκάησλ, ηξνπνπνίεζε β’ θάζεο αλαζεψξεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο
θαη πξάμε εθαξκνγήο ησλ νηθηζκψλ Βαξεηά-Αθξσηήξη θαη επεθηάζεηο απηψλ»
(Αξηζκ. 52/2019 Απφθαζε Δ.Π.Ε.)
Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 88/2019 ηερληθήο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο
& Πξαζίλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ»
Έγθξηζε πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
ζηα πιαίζηα ηεο ππ΄ αξηζκ. 198/2017 κειέηεο κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΗΑ
ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΤΦΖΛΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ»
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε
πιεγέληεο απφ έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα (θαηνιηζζήζεηο) ζηε Γ.Κ.
Πισκαξίνπ
Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζηηο ζπκβάζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο κε
ηίηιν: Α.- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ, ΟΜΑΓΑ 3 (ΗΓΔΡΗΚΑ ΤΛΗΚΑ)
Β.- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ, ΟΜΑΓΑ 1 (ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ)

9.

Απνδνρή απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο «Οινθιεξσκέλε δξάζε πξνβνιήο
θαη αλάδεημεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο Λέζβνπ κε
ρξήζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο» κε Κσδηθφ ΟΠ 5029964 ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Βφξεην Αηγαίν 2014-2020»

10.

Απνδνρή απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο «Έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο ζην Γήκν Λέζβνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ
5038230 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ,
Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020»

11.

Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2019
(αξηζκ. 5/2019 απφθαζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο)
Έγθξηζε αγνξάο νηθνπέδνπ ζηε Βαξεηά Μπηηιήλεο γηα ηελ αλέγεξζε
Δηδηθνχ ρνιείνπ
Έγθξηζε πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηεο Τπεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε
πξντφλησλ θαηεδάθηζεο επηθίλδπλα εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ πιεγέλησλ απφ ην
ζεηζκφ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 - Τπεξεζία απνκάθξπλζεο απνβιήησλ
θαηεδάθηζεο»

12.
13.

2

Ομόθωνα εγθξίζεθε ε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηψλ ηαηξνχ
εξγαζίαο, κελψλ Απξηιίνπ-Μαΐνπ έηνπο 2019
Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθε ε Πνιενδνκηθή Μειέηε «χληαμε
θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ, ηξνπνπνίεζε β’ θάζεο αλαζεψξεζεο
πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη πξάμε εθαξκνγήο ησλ νηθηζκψλ ΒαξεηάΑθξσηήξη θαη επεθηάζεηο απηψλ» (Αξηζκ. 52/2019 Απφθαζε Δ.Π.Ε.)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζκ. 88/2019 ηερληθή κειέηε ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο
κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ΄ αξηζκ. 198/2017 κειέηεο κε
ηίηιν: «ΔΡΓΑΗΑ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΤΦΖΛΧΝ ΓΔΝΓΡΧΝ ΓΖΜΟΤ
ΛΔΒΟΤ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα παξνρή νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ζε πιεγέληεο απφ έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα (θαηνιηζζήζεηο)
ζηε Γ.Κ. Πισκαξίνπ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε παξάηαζε πξνζεζκίαο ζηηο ζπκβάζεηο γηα ηηο
πξνκήζεηεο κε ηίηιν: Α.- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ, ΟΜΑΓΑ 3
(ΗΓΔΡΗΚΑ ΤΛΗΚΑ)
Β.- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ, ΟΜΑΓΑ 1 (ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Οινθιεξσκέλε
δξάζε πξνβνιήο θαη αλάδεημεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ
πινχηνπ ηεο Λέζβνπ κε ρξήζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο»
κε Κσδηθφ ΟΠ 5029964 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Βφξεην Αηγαίν
2014-2020»
Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθε ε απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Έξγα
δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο ζην
Γήκν Λέζβνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5038230 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 20142020»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ
Λέζβνπ έηνπο 2019 (αξηζκ. 5/2019 απφθαζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο)
Αποζύρθηκε
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Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηεο Τπεξεζίαο κε
ηίηιν: «Γηαρείξηζε πξντφλησλ θαηεδάθηζεο επηθίλδπλα εηνηκφξξνπσλ
θηηξίσλ πιεγέλησλ απφ ην ζεηζκφ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 - Τπεξεζία
απνκάθξπλζεο απνβιήησλ θαηεδάθηζεο»
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Έγθξηζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή μχιηλεο πέξγθνιαο, έγθξηζε νξηνζέηεζεο
δξφκνπ ζηελ πιαηεία Γαββαζά ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Άληηζζαο ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δξεζνχ-Αληίζζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη πινπνίεζε
ηεο νξηνζέηεζεο ηεο νδνχ»
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΖ
ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ ΣΖΝ ΑΝΣΗΑ»
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ αξηζκ. 136/2017 κειέηεο κε
ηίηιν: «υνηήρηζη και Δπιζκευή Οζηεοθυλακίων» αλαδφρνπ Βαδδαδέιε
Γεψξγηνπ
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
κίζζσζεο
γεξαλνθφξσλ
θ.η.ι.
νρεκάησλ
γηα
ηελ
κεηαθνξά
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα
ηελ αλάγθε πξνζσξηλήο ζηέγαζεο καζεηψλ
Έγθξηζε
πξσηνθφιινπ
πξνζσξηλήο
παξαιαβήο
ηνπ
έξγνπ
«ΑΝAΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣOIXEIΧΝ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΒΡΗΑ ΚΑΗ
ΛΗΒΟΡΗ ΠΟΤ ΚΑΣΔΡΡΔΤΑΝ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΖ 12-06-2017
ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΑΣΧΝ
ΒΡΟΥΟΠΣΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ»
Έγθξηζε πξσηνθφιινπ 12εο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζκφ 213/2017 κειέηεο κε ηίηιν:
«Γηαρείξηζε πξντφλησλ θαηεδάθηζεο επηθίλδπλα εηνηκνξξφπσλ θηηξίσλ
πιεγέλησλ απφ ηνλ ζεηζκφ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 – Τπεξεζία απνκάθξπλζεο
απνβιήησλ θαηεδάθηζεο», αλαδφρνπ Ενχξνπ Παλαγηψηε
Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ, 1νπ ΠΚΣΜΝΔ θαη 2εο Παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ 5Υ5
ΣΟΤ ΜΗΥΑΛΔΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ»
Έγθξηζε γηα ηε ρξήζε επί έιαζζνλ δαπαλψλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ θαζψο θαη ηνπ 1νπ
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ θαη ηεο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ: «ΔΠΗΚΔΤΖ
ΣΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑΓΧΓΔΗΟΤ ΠΣΔΡΟΤΝΣΑ»
Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ
«Δθζπγρξνληζκφο εγθαηαζηάζεσλ ελεξγεηηθήο & παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο
ηνπ Ρνπζέιιεηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ Μπηηιήλεο»
Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ρνξήγεζε 2εο
παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΣΧΝ ΤΠΟ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΖ 12ε ΗΟΤΝΗΟΤ
2017 ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ – ΝΑΠΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ»

3

Ομόθωνα εγθξίζεθε ην έξγν πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηεο
Τπεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε πξντφλησλ θαηεδάθηζεο επηθίλδπλα
εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ πιεγέλησλ απφ ην ζεηζκφ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 Τπεξεζία απνκάθξπλζεο απνβιήησλ θαηεδάθηζεο»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ
ΣΖΝ ΑΝΣΗΑ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο
παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ αξηζκ.
136/2017 κειέηεο κε ηίηιν: «υνηήρηζη και Δπιζκευή
Οζηεοθυλακίων» αλαδφρνπ Βαδδαδέιε Γεψξγηνπ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ κίζζσζεο γεξαλνθφξσλ θ.η.ι. νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
γηα ηελ αλάγθε πξνζσξηλήο ζηέγαζεο καζεηψλ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«ΑΝAΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣOIXEIΧΝ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΒΡΗΑ ΚΑΗ
ΛΗΒΟΡΗ ΠΟΤ ΚΑΣΔΡΡΔΤΑΝ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΖ 12-062017 ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΑΣΧΝ ΒΡΟΥΟΠΣΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν 12εο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζκφ 213/2017 κειέηεο
κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε πξντφλησλ θαηεδάθηζεο επηθίλδπλα εηνηκνξξφπσλ
θηηξίσλ πιεγέλησλ απφ ηνλ ζεηζκφ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 – Τπεξεζία
απνκάθξπλζεο απνβιήησλ θαηεδάθηζεο», αλαδφρνπ Ενχξνπ Παλαγηψηε
Ομόθωνα εγθξίζεθε ν 1νο ΑΠΔ, 1ν ΠΚΣΜΝΔ θαη 2ε Παξάηαζε ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ 5Υ5 ΣΟΤ ΜΗΥΑΛΔΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ
ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε ρξήζε επί έιαζζνλ δαπαλψλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ θαζψο
θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ θαη ηεο .. ηνπ έξγνπ: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ
ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑΓΧΓΔΗΟΤ ΠΣΔΡΟΤΝΣΑ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ν 1νο ΑΠΔ & 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηνπ
έξγνπ «Δθζπγρξνληζκφο εγθαηαζηάζεσλ ελεξγεηηθήο & παζεηηθήο
ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Ρνπζέιιεηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ Μπηηιήλεο»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ε
ρνξήγεζε 2εο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΤΠΟ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΛΟΓΧ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΣΖ 12ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ
ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ – ΝΑΠΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΖ ΣΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ»
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24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Έγθξηζε ηνπ 1νπ ΑΠΔ, 1νπ ΠΚΣΜΝΔ θαη 1εο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΗΓΡΗΟΤ»
Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ θαη ρνξήγεζε 2εο παξάηαζεο ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο ηνπ
έξγνπ: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΧΝ»
Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε -ηεξέσζε Οξνθήο 1νπ
Οξφθνπ ηνπ 7νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ιφγσ
ηνπ θαηεπείγνληνο»
Έγθξηζε 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ :
ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΔΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΤ ΑΚΡΑΗΟΤ
– ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΡΧΣΑ
Υνξήγεζε 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Απνθαηάζηαζε -ηεξέσζε Οξνθήο 1νπ Οξφθνπ ηνπ 7νπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο»
Έγθξηζε παξάηαζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖ
ΣΔΓΑΖ ΒΡΔΦΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΓΗΑ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΛΔΒΟΤ»
Έγθξηζε παξάηαζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ "ΣΡΑΓΑΚΔΗΟΤ"
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ»
Έγθξηζε παξάηαζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ ηάπεηα
ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Άληηζζαο»
Έγθξηζε 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δξγαζίεο
αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ έληνλα θαηξηθά
θαηλφκελα απφ 21/1/2019 έσο 28/1/2019 ζηε ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΓΔΡΑ»
Υνξήγεζε 2εο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε ζεηζκηθή δφλεζε ηεο 12εο
Ηνπλίνπ 2017 θαη άξζε επηθηλδπλφηεηαο ζην αξδεπηηθφ δίθηπν Βαζηιηθψλ»

34.

Υνξήγεζε 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΔΡΔΟΤ (ΠΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ)»

35.

Υνξήγεζε 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ έληνλα
θαηξηθά θαηλφκελα απφ 21/1/2019 έσο 28/1/2019 ζηε ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΣΗΛΖΝΖ (Παλαγηνχδα, Πάκθηια, Αθάισλαο, Μφξηα) ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ»

4

Ομόθωνα εγθξίζεθε ν 1νο ΑΠΔ, 1ν ΠΚΣΜΝΔ θαη 1ε παξάηαζε ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν «ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΗΓΡΗΟΤ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ν 1νο ΑΠΔ θαη ε ρνξήγεζε 2εο παξάηαζεο ρξφλνπ
ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΧΝ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ν 1νο ΑΠΔ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε -ηεξέσζε
Οξνθήο 1νπ Οξφθνπ ηνπ 7νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ν 3νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ : ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΔΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΤ
ΑΚΡΑΗΟΤ – ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΡΧΣΑ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Απνθαηάζηαζε -ηεξέσζε Οξνθήο 1νπ Οξφθνπ ηνπ 7νπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ιφγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε παξάηαζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΣΔΓΑΖ ΒΡΔΦΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗΚΟ
ΣΑΘΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΛΔΒΟΤ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε παξάηαζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
"ΣΡΑΓΑΚΔΗΟΤ"
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
ΠΑΗΓΗΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ
ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε παξάηαζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε
ζπλζεηηθνχ ηάπεηα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Άληηζζαο»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ
έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα απφ 21/1/2019 έσο 28/1/2019 ζηε
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΑ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 2ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε ζεηζκηθή
δφλεζε ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2017 θαη άξζε επηθηλδπλφηεηαο ζην αξδεπηηθφ
δίθηπν Βαζηιηθψλ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ
ΚΔΝΣΡΟΤ
ΔΡΔΟΤ
(ΠΑΛΑΗΟ
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ)»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Δξγαζίεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ
έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα απφ 21/1/2019 έσο 28/1/2019 ζηε
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΣΗΛΖΝΖ (Παλαγηνχδα, Πάκθηια,
Αθάισλαο, Μφξηα) ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ»
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36.

Υνξήγεζε 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Αλαθαηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαπηψζεσλ
ζηε θχξηα δεκνηηθή νδφ Γ66 ζηνλ άλσ Υάιηθα Μπηηιήλεο ιφγσ ηνπ θαη
επείγνληνο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο ζηηο 28 & 29
Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζηηο 21-1-2019 έσο 28-1-2019»

37.

χζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβή ηνπ Φπζηθνχ Δδάθνπο γηα ην έξγν
κε ηίηιν: «Αλέγεξζε Γηζέζηνπ Νεπηαγσγείνπ Πέηξαο Λέζβνπ»

38.

χζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβή ηνπ Φπζηθνχ Δδάθνπο γηα ην έξγν
κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ - ΔΝΗΥΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΑΠΟΡΡΟΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ "ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ" Γ.Δ.
Λ.ΘΔΡΜΖ»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο γηα ην έξγν «ΔΡΓΑ
ΠΡΟΒΑΖ ΣΗ ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ ΠΛΑΓΗΑΣΡΤΓΧΝΑ(ΣΡΤΓΧΝΑ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΣΖΜΑ ΓΗΑΔΛΛΖ)»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο γηα ην έξγν
«ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΑΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ ΔΧ ΠΑΛΗΟ Γ.Δ.
ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο
Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε
ζηηο 12-6-2017 ζην ΓΔΛ Καιινλήο»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο
Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«Καηαζθεπή βάζεσλ θαη εξγαζηψλ ππνδνκήο γηα ηε ζηέγαζε ιπφκελσλ
θαηαζθεπψλ γηα ηε ζηέγαζε ηκεκάησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ
ηζρπξή δφλεζε ζηηο 12/06/2017»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«πκπιεξσκαηηθή θαηαζθεπή λέσλ βάζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο
ππνδνκήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ γηα ηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή δφλεζε ζηηο
12/06/2017»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε
ζηηο 12-6-17 ζην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε νδνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απφ ζθπξφδεκα
ΒΓ Λέζβνπ»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλή Παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζην Νεθξνηαθείν Βαζηιηθψλ»

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
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Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Αλαθαηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηαπηψζεσλ ζηε θχξηα
δεκνηηθή νδφ Γ66 ζηνλ άλσ Υάιηθα
Μπηηιήλεο ιφγσ ηνπ θαη επείγνληνο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο έληνλεο
βξνρνπηψζεηο ζηηο 28 & 29 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζηηο 21-1-2019 έσο 281-2019»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε χζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβή ηνπ
Φπζηθνχ Δδάθνπο γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Αλέγεξζε Γηζέζηνπ
Νεπηαγσγείνπ Πέηξαο Λέζβνπ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε χζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβή ηνπ
Φπζηθνχ Δδάθνπο γηα ην έξγν κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΡΡΟΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ "ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ" Γ.Δ. Λ.ΘΔΡΜΖ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ
εδάθνπο γηα ην έξγν

354

Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ
εδάθνπο γηα ην έξγν «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΑΓΗΟ
ΣΔΦΑΝΟ ΔΧ ΠΑΛΗΟ Γ.Δ. ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ
ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12-6-2017 ζην ΓΔΛ Καιινλήο»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή βάζεσλ θαη εξγαζηψλ ππνδνκήο γηα ηε
ζηέγαζε ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηε ζηέγαζε ηκεκάησλ ζρνιείσλ ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ
πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηζρπξή δφλεζε ζηηο 12/06/2017»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «πκπιεξσκαηηθή θαηαζθεπή λέσλ
βάζεσλ θαη
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ππνδνκήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ γηα
ηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο
απφ ηελ ηζρπξή δφλεζε ζηηο 12/06/2017»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηζρπξή
ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12-6-17 ζην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε νδνχο θαη θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο απφ ζθπξφδεκα ΒΓ Λέζβνπ»
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλή Παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζην Νεθξνηαθείν
Βαζηιηθψλ»
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47.

48.

49.

50.

51.
52.
56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε
«Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο Πισκαξίνπ»

ηίηιν: Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: «Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο
Πισκαξίνπ»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθή Παξαιαβήο ηνπ
«Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ γηα ηηο αλάγθεο έξγνπ κε ηίηιν: «Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή νηθίζθσλ γηα ηηο αλάγθεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ
ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12/06/2017»
ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δφλεζε ζηηο 12/06/2017»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο
«πληήξεζε – Δπηζθεπή Γεκνηηθψλ Κηεξίσλ ΒΓ Σκήκαηνο Λέζβνπ»
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε – Δπηζθεπή Γεκνηηθψλ Κηεξίσλ ΒΓ
Σκήκαηνο Λέζβνπ»
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Ομόθωνα εγθξίζεθε ε πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο
«πληήξεζε – Δπηζθεπή Γεκνηηθψλ Κηεξίσλ ΝΑ Σκήκαηνο Λέζβνπ πιελ Γ.Δ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε – Δπηζθεπή Γεκνηηθψλ Κηεξίσλ ΝΑ
Μπηηιήλεο»
Σκήκαηνο Λέζβνπ πιελ Γ.Δ Μπηηιήλεο»
Απνδνρή θαη έγθξηζε Β΄ Καηαλνκήο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ Ομόθωνα εγθξίζεθε ε Β΄ Καηαλνκή γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
ζρνιείσλ, έηνπο 2019
ησλ ζρνιείσλ, έηνπο 2019
Έγθξηζε Απνινγηζκνχ Δζφδσλ-Δμφδσλ ηνπ ΝΠΓΓ «Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθε ν Απνινγηζκφο Δζφδσλ-Δμφδσλ ηνπ
Δπηηξνπή Γήκνπ Λέζβνπ», έηνπο 2018
ΝΠΓΓ «Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λέζβνπ», έηνπο 2018
Έγθξηζε Πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξνρήο ππεξεζηψλ Ζρεηηθήο Αποζύρθηκε
Κάιπςεο ησλ ενξηαζκψλ ηεο Δπεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ 2019 ζηηο Γεκνηηθέο
Δλφηεηεο Μπηηιήλεο, Γέξαο, Πισκαξίνπ, Καιινλήο, Μήζπκλαο, Αγ.
Παξαζθεπήο, Δπεξγέηνπια ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
Έγθξηζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πδξαπιηθήο ζχλδεζεο Αποζύρθηκε
δεμακελψλ χδαηνο θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ - απνρεηεπηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζην WC ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ Μπηηιήλεο
Έγθξηζε ηνπ 1νπ ππνρξεσηηθνχ αλακνξθσκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθε ην 1ν ππνρξεσηηθφ αλακνξθσκέλν
Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2019
Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2019
Έγθξηζε 25εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 25ε ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2019
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Έγθξηζε 26εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 26ε ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2019
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Έγθξηζε 27εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 27ε ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2019
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Έγθξηζε 28εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλνκηθνχ Ομόθωνα εγθξίζεθε ε 28ε ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
έηνπο 2019
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019
Απνδνρή πηζηψζεσλ (αξηζ. πξση. 21414/10-5-2019)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε Απνδνρή πηζηψζεσλ (αξηζ. πξση. 21414/10-52019)
Απνδνρή πηζηψζεσλ (αξηζ. πξση. 25244/4-6-2019)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε Απνδνρή πηζηψζεσλ (αξηζ. πξση. 25244/4-62019)
Απνδνρή πηζηψζεσλ (αξηζ. πξση. 25246/4-6-2019)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε Απνδνρή πηζηψζεσλ (αξηζ. πξση. 25246/4-62019)
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369
370
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371
372
373
374
375
376
377
378

66.

Απνδνρή πηζηψζεσλ (αξηζ. πξση. 25247/4-6-2019)

67.

Έγθξηζε βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ-ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε
ηελ Α.Π. 25067/5-6-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

68.

Έγθξηζε δαπάλεο απνδεκίσζεο απνρσξνχλησλ ππαιιήισλ απφ ηελ ππεξεζία
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
Έλαξμε δηαδηθαζηψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ:
νηθφπεδν, εκβαδνχ 256,00 η.κ. επί ηεο νδνχ Αγ. πκεψλ ζηε Μπηηιήλε, κε ηε
δηαθξηηηθή νλνκαζία ΜΔΣΟΥΗ ή ΥΑΝΗ

69.

70.
71.

72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

Απ’ επζείαο εθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ
(ειαηφθηεκα ζηε ζέζε
ΓΟΤΝΑΡΗ ΠΔΣΡΑ)
Μίζζσζε αθηλήηνπ/-σλ (γξαθείσλ) κε ζθνπφ ηελ θάιπςε βαζηθψλ
ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηε
Μπηηιήλε (κνλάδσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ)
Απφδνζε κηζζίσλ αθηλήησλ ιφγσ ιήμεο κίζζσζεο: νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο,
ππφ ζηνηρ. Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 (γξαθεία) 1νπ νξφθνπ ζε πνιπψξνθν θηήξην επί ηεο
νδνχ Καξαληψλε αξ. 2 ζηε Μπηηιήλε, ηδηνθηεζίαο ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΜΤΣΗΛΖΝΖ
Καηαγγειία κίζζσζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ: θαηάζηεκα εκβαδνχ 175 η.κ.
πεξίπνπ, ζην ηζφγεην δηψξνθνπ θηεξίνπ, επξηζθφκελν ζηε θάια Δξεζνχ,
γλσζηφ κε ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ
Λήςε απφθαζεο επί ηεο αξ. πξση. 7245/19-2-2019 αηηήζεσο ηνπ Νηθνιάνπ
ΣΕΑΝΟΤ, αλαθνξηθά κε ηε ιχζε ηεο αξ. πξση. 1294/6-5-2010 χκβαζεο
Μίζζσζεο αθηλήηνπ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (δεκνηηθφ
αθίλεην: θαηάζηεκα εληφο ηνπ νηθηζκνχ Πεγήο Λέζβνπ κε ηε δηαθξηηηθή
νλνκαζία ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ)
Γηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ ηέιε, δηθαηψκαηα θιπ
Παξαπνκπή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηνπ ζέκαηνο δηαηχπσζεο
ζχκθσλεο γλψκεο γηα εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ «ΚΖΠΟ» ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο Παξάζρνπ ή Παξαζθεπά Σδηηδή
Παξαπνκπή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηνπ ζέκαηνο έγθξηζεο
πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ 2019 ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΔΛΒΗΡΑ
ΚΑΣΟΤΛΖ»
Παξαπνκπή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ ηνπ ζέκαηνο έγθξηζεο ηνπ
Απνινγηζκνχ θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Παλαγηψηε
Μηραιέιε νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018
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Ομόθωνα εγθξίζεθε ε Απνδνρή πηζηψζεσλ (αξηζ. πξση. 25246/4-62019)
Ομόθωνα εγθξίζεθαλ νη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Α.Π. 25067/5-6-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε δαπάλε απνδεκίσζεο απνρσξνχλησλ ππαιιήισλ
απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθε ε έλαξμε δηαδηθαζηψλ δεκνπξάηεζεο γηα
ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ: νηθφπεδν, εκβαδνχ 256,00 η.κ. επί
ηεο νδνχ Αγ. πκεψλ ζηε Μπηηιήλε, κε ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία
ΜΔΣΟΥΗ ή ΥΑΝΗ
Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθε ε απ’ επζείαο εθκίζζσζε δεκνηηθνχ
αθηλήηνπ (ειαηφθηεκα ζηε ζέζε ΓΟΤΝΑΡΗ ΠΔΣΡΑ)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε κίζζσζε αθηλήηνπ/-σλ (γξαθείσλ) κε ζθνπφ ηελ
θάιπςε βαζηθψλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ ζηε Μπηηιήλε (κνλάδσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Σερληθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε απφδνζε κηζζίσλ αθηλήησλ ιφγσ ιήμεο
κίζζσζεο: νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο, ππφ ζηνηρ. Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 (γξαθεία) 1νπ
νξφθνπ ζε πνιπψξνθν θηήξην επί ηεο νδνχ Καξαληψλε αξ. 2 ζηε
Μπηηιήλε, ηδηνθηεζίαο ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ
ΜΤΣΗΛΖΝΖ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε θαηαγγειία κίζζσζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ:
θαηάζηεκα εκβαδνχ 175 η.κ. πεξίπνπ, ζην ηζφγεην δηψξνθνπ θηεξίνπ,
επξηζθφκελν ζηε θάια Δξεζνχ (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε αξ. πξση. 7245/19-2-2019 αίηεζε ηνπ Νηθνιάνπ
ΣΕΑΝΟΤ, αλαθνξηθά κε ηε ιχζε ηεο αξ. πξση. 1294/6-5-2010 χκβαζεο
Μίζζσζεο αθηλήηνπ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (δεκνηηθφ
αθίλεην: θαηάζηεκα εληφο ηνπ νηθηζκνχ Πεγήο Λέζβνπ κε ηε δηαθξηηηθή
νλνκαζία ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ)
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε δηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ ηέιε,
δηθαηψκαηα θιπ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ «ΚΖΠΟ» ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο Παξάζρνπ ή Παξαζθεπά Σδηηδή

379

Καηά πλειοψηθία δεν εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ
2019 ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΔΛΒΗΡΑ ΚΑΣΟΤΛΖ»

390

Καηά πλειοψηθία εγθξίζεθε ν Απνινγηζκφο θαη Ηζνινγηζκφο ηνπ
Κιεξνδνηήκαηνο Παλαγηψηε Μηραιέιε νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018
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79.

Έγθξηζε κεηαθίλεζεο αηξεηψλ εθηφο έδξαο γηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ

53.

Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ
αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζην 1ν Γηεζλέο
θαθηζηηθφ Σνπξλνπά πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Πισκάξη
Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο ηεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ Πλεπκαηηθνχ θέληξνπ – Αλαγλσζηήξην Αγηάζνπ «Ζ
Αλάπηπμε» γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην 4ν Φεζηηβάι Ρεκπέηηθνπ ζηελ
Δξκνχπνιε χξνπ
Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κε ην ΚΔΘΔΑ θαη ην Κέληξν
Πξφιεςεο ΠΝΟΖ θαη εμεηδίθεπζε πίζησζεο θάιπςεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο θαηά ησλ
Ναξθσηηθψλ

54.

55.

Ομόθωνα εγθξίζεθε ε κεηαθίλεζε αηξεηψλ εθηφο έδξαο γηα ζέκαηα ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ε εμεηδίθεπζε
πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ζην 1ν Γηεζλέο θαθηζηηθφ Σνπξλνπά πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Πισκάξη
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα
ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Πλεπκαηηθνχ θέληξνπ – Αλαγλσζηήξην Αγηάζνπ «Ζ
Αλάπηπμε» γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην 4ν Φεζηηβάι Ρεκπέηηθνπ ζηελ
Δξκνχπνιε χξνπ
Ομόθωνα εγθξίζεθε ε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κε ην
ΚΔΘΔΑ θαη ην Κέληξν Πξφιεςεο ΠΝΟΖ θαη εμεηδίθεπζε πίζησζεο
θάιπςεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην
ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού υμβουλίου

Γεώργιος Ψάνης
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