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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 15/14-07-2021 ηακηική  (με ηηλεδιάζκευη) ζςνεδπίαζη ηος 

Δημοηικού Σςμβοςλίος ηος Δήμος Δςηικήρ Λέζβος ωρ Διοικηηικό ζςμβούλιο κληποδοηημάηων  και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΙΘ

Μ. 

ΑΠΟΦ 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ 

1 Η/Δ 152 Δνέργειες 

ζτεηικά με ηο 

Κληροδόηημα 

«Δσζηράηιοσ 

και Μαρίας 

Καραγιανοπο

ύλοσ 

[ΟΜΟΦΩΝΑ] 
 

Δγκρίνει ηις παρακάηφ ενέργειες ποσ ΑΜΔΑ πρέπει να γίνοσν για ηο κληροδόηημα 

ΔΤΣΡΑΣΙΟΤ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ: 

 
1) Να ςυνταχκοφν άμεςα ο προχπολογιςμόσ του κλθροδοτιματοσ για το ζτοσ 2021 και οι απολογιςμοί – 

ιςολογιςμοί για τα ζτθ 2019 & 2020 και να εγκρικοφν από τα αρμόδια όργανα του Διμου (Οικονομικι 
Επιτροπι), ώςτε να αποδεςμευτεί ο λογαριαςμόσ του κλθροδοτιματοσ που ςιμερα είναι δεςμευμζνοσ 
ςτθν ALPHA BANK . 
 

2) Κατόπιν, να γίνουν όλεσ οι νόμιμεσ ενζργειεσ από τα αρμόδια όργανα του Διμου προκειμζνου να 
αποδεςμευκεί ο τραπεηικόσ λογαριαςμόσ του κλθροδοτιματοσ, που τθρείται ςτθν ALPHA BANK (να 
εξουςιοδοτθκεί ςχετικά υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικών Υπθρεςιών να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ). 
 

3) Να ενθμερωκοφν οι μιςκωτζσ που κάνουν χριςθ των ακινιτων του κλθροδοτιματοσ να καταβάλουν τα 
οφειλόμενα μιςκώματα – αποηθμιώςεισ χριςθσ και να παραδώςουν τα μίςκια με πρωτόκολλο 
παραλαβισ – παράδοςθσ (να ενθμερωκεί ςχετικά θ επιτροπι παραλαβισ – παράδοςθσ ακινιτων του 
Διμου Δυτικισ Λζςβου). Στθ ςυνζχεια να ξεκινιςουν οι διαδικαςίεσ επωφελζςτερθσ αξιοποίθςθσ των 
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       Καλλονή, 15 Ιοσλίοσ 2021 

 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

                 ηοσ Γήμοσ Γσηικής Λέζβοσ 

 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΩΣΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ                                                                                                                                                                    

ακινιτων του κλθροδοτιματοσ από τθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και όργανα του Διμου (εκμίςκωςθ 
ακινιτων, διαδικαςία δθμοπραςίασ κ.α.), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (Ν. 4182/2013). 
 

4) Ο Διμοσ Δυτικισ Λζςβου να προβεί ςτθν αποτφπωςθ των ακινιτων του κλθροδοτιματοσ (ςφνταξθ 
Τοπογραφικών Διαγραμμάτων), μζςω τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του, τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικών 
Υπθρεςιών. 
 

Η παπούζα απόθαζη αποζηέλλεηε ζηην Δ/νζη Ππογπαμμαηιζμού-Τμήμα 
Αξιοποίηζηρ Πεπιοςζίαρ και ζηο Τμήμα Οικονομικών Υπηπεζιών ηος Δήμος Δςηικήρ 
Λέζβος, για ηιρ ΑΜΕΣΑ πεπαιηέπω ενέπγειερ απμοδιόηηηάρ ηοςρ.-   

 

 


