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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 17/19-6-2020 έκτακτη ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ηος 

Δήμος Δςηικήρ Λέζβος ωρ Διοικηηικό Σςμβούλιο Κληποδοηημάηων και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ο
 

125 « Κιεξνδόηεκα ΚΔΠΔΣΕΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ ηνπ Μηραήι » 
[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη  

 

1.Να νξηζηεί Γηθεγόξνο απν ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή πνπ ζα 

ππνβάιεη ππόκλεκα ζην Δθεηείν Πεηξαηά γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό  

ηνπ θιεξνδνηήκαηνο σο αλελεξγνύ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπζηάζεσλ ηνπ ειέγρνπ. 

 

 

2.Ζ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  λα απνζηαιεί ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ιήςε απόθαζεο νξηζκνύ ηδηώηε 

δηθεγόξνπ γηα ηελ πιήξε απνηύπσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο. 

 

3.Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηά ηεο  Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
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Γήκνπ, λα πξνβεί ζηελ ζύληαμε πξνϋπνινγηζκώλ-απνινγηζκώλ 

θαη ηζνινγηζκώλ όισλ ησλ εηώλ πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί θαη 

ζηελ ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2020. Δπίζεο ζα 

πξνβεί ζε όιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο ελέξγεηεο πνπ  ν 

έιεγρνο ζπληζηά. 

 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Σακία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ην 

άλνηγκα ινγαξηαζκνύ ζην όλνκα ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο 

«ΚΔΠΔΣΕΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Μηραήι» ζηνλ νπνίν ζα 

θαηαηίζεληαη ηα έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο κέρξηο όηνπ γίλεη ε 

αιιαγή ζθνπνύ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ή ιπζεί κε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ νξγάλνπ. 

                      

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ  ηακία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο.» 

 

2 2o 126 Κιεξνδόηεκα 

ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ 

ΜΟΤΜΣΕΖ 

1. Οξίδεη θαη  εμνπζηνδνηεί  ηνλ Σακία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αιιαγή ηεο 

επσλπκίαο ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 361/540011-21 πνπ 

ηεξείηαη ζηε Δζληθή  Σξάπεδα(ππνθαηάζηεκα θαιινλήο ) ζην 

όλνκα ρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καιινλήο, ζε 

«ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ - ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ 

ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ ΜΟΤΜΣΕΖ» θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ρξεκαηηθνύ 

ππνινίπνπ ζε απηόλ θαη πνπ ζα είλαη εθεμήο εμ νινθιήξνπ 

ππεύζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ, σο πξνο ηελ είζπξαμε ησλ 

εζόδσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλώλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο.  
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       Καιινλή, 20 Ηνπλίνπ 2020 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ ΓπηηθήοΛέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΩΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

 

2. Οξίδεη Σνπνγξάθν Μεραληθό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ  γηα 

ηελ απνηύπσζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηελ ππνβνιή δήισζεο ζην 

Κηεκαηνιόγην. 

 

3.Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα πξνβεί ζηελ ζύληαμε 

πξνϋπνινγηζκώλ-απνινγηζκώλ θαη ηζνινγηζκώλ όισλ ησλ εηώλ 

πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί θαη ζηελ ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 

έηνο 2020.  

 

Να πξνβεί ζε όιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο ελέξγεηεο όπνπ 

απαηηείηαη.  

 

Να πξνβεί ζην άλνηγκα Κ.Α. ζην πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ καο, ζε 

ππνθσδηθό κε ηελ επσλπκία «Κιεξνδόηεκα «ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ 

ΜΟΤΜΣΕΖ». 

 

Να μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εθκίζζσζεο ησλ αθηλήησλ 

θαζνξίδνληαο ηνπο όξνπο δεκνπξαζίαο.  

 

 


