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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 2/23-9-2019 τακτική ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος ηος 

Δήμος Δςηικήρ Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ν 4 « Οξηζκφο Σακεηαθψλ 

Τπνιφγσλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ 

Σξάπεδα Διιάδνο θαη ηα 

ινηπά Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα 

». 

[Οκφθσλα] 

Α) Οξίδεη θη εμνπζηνδνηεί σο λφκηκν εθπξφζσπν ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ηελ θα Μαθξπδάθε Γέζπνηλα ηνπ Αλησλίνπ, θιάδνπ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α΄, κε αλαπιεξσηή ηνλ ππάιιειν ηνπ 

Σκήκαηνο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θν Βαξνπηέιιε Ησάλλε ηνπ Παλαγηψηε, θιάδνπ 

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Α΄ θαη ηνλ θ. Γάιια Παξαζθεπά ηνπ Παλαγηψηε, 

θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α΄, κε αλαπιεξσηή ηoλ 

ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θ. Κνπηδακάλε Ηγλάηην ηνπ 

Αξηζηείδε, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Α΄. 

κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη, γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ηα 

ινηπά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο ελδεηθηηθά θαη 

φρη πεξηνξηζηηθά ζα είλαη : 

 α) Άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε αξηζκφ θαη είδνο, αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη δηαρείξηζε απηψλ.  

β) Παξαιαβή κπινθ επηηαγψλ θαη ρξήζε απηψλ. 

γ) Έληππεο εληνιέο ηνπ δήκνπ γηα εθηέιεζε εκβαζκάησλ θαη πιεξσκψλ ζε 

πξνκεζεπηέο, πηζησηέο, κηζζσηνχο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο – αξρέο, 
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αζθαιηζηηθά ηακεία θιπ. δηθαηνχρνπο, 

δ) Έληππεο εληνιέο ηνπ Γήκνπ, γηα εθηέιεζε κεηαθνξάο πνζψλ κεηαμχ ησλ 

ηδίσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε, 

ε) Λήςε ηξαπεδηθψλ επηζηνιψλ θαη εγγπήζεσλ  

ζη) Υξήζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (e-banking) γηα εηζπξάμεηο, πιεξσκέο, 

κεηαθνξέο πνζψλ, ελεκέξσζε θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ θιπ    

δ) Λήςε αληηγξάθσλ θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ θαη γεληθά δηελέξγεηαο θάζε 

ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ θηλεί ν Γήκνο.  

ε) Έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

Β) Δηδηθφηεξα, νξίδεη ηνπο θάησζη ππαιιήινπο σο Σακεηαθνχο Τπνιφγνπο, κε 

ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη, γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο, ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ θαη ζηα ινηπά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, σο εμήο : 

Γηα ηελ 1ε ππνγξαθή, ηελ αλαπι. Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ θα Μαθξπδάθε Γέζπνηλα ηνπ Αλησλίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-

Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α΄, κε αλαπιεξσηή ηνλ ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο 

Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, θν Βαξνπηέιιε Ησάλλε ηνπ Παλαγηψηε, θιάδνπ ΓΔ 

Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Α΄. 

Γηα ηελ 2ε ππνγξαθή, ηνλ ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θν Γάιια 

Παξαζθεπά ηνπ Παλαγηψηε, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ 

Α΄, κε αλαπιεξσηή ηoλ ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ , 

Κνπηδακάλε Ηγλάηην ηνπ Αξηζηείδε, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Α΄. 

Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 58 παξ. 1 πεξηπη. 

β’ θαη δ’ ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ηηο λεφηεξεο 

ηξνπνπνηήζεηο, θ. Βέξξν Σαμηάξρε ηνπ Νηθνιάνπ, σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, λα ππνγξάςεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο «Γήισζε Οξηζκνχ Τπεχζπλνπ Λνγαξηαζκνχ» θαη, αθνινχζσο, λα 



 3 

εμνπζηνδνηήζεη ηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ ( κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

ππ’ αξηζκ. 44009/ΓΔ5154/8.10.2013 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο – ΦΔΚ 

Β 2595/15.10.2013), πξνθεηκέλνπ απηφο λα θηλεί ηνλ ινγαξηαζκφ θαη θπξίσο λα 

δίλεη ειεθηξνληθά εληνιέο πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηελ δηελέξγεηα 

εκβαζκάησλ απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ πξνο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηξίησλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ην 

εμσηεξηθφ. 

Γ) Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο e-banking απφ ηελ ηακία ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, θα Μαθξπδάθε Γέζπνηλα ηνπ Αλησλίνπ, θαη ησλ λφκηκσλ 

αλαπιεξσηψλ ηεο, ε νπνία, κε ηε ρξήζε ή πιεθηξνιφγεζε, θαηά πεξίπησζε, 

ηνπ απφξξεηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ αλαγλψξηζεο ηεο απφ ην ζχζηεκα e-

banking, ζα δεζκεχεη έγθπξα ηνλ Γήκν ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, πιελ ηεο 

αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ή πιεθηξνιφγεζε, θαηά 

πεξίπησζε, ζα εθπξνζσπεί ηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηηο εμήο 

ζπλαιιαγέο: 

 

- αιιαγή ζηνηρείσλ αιιεινγξαθίαο, 

- αηηήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο πάγηαο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ (π.ρ. ΓΔΖ, ΟΣΔ 

θιπ), 

- αηηήζεηο γηα έθδνζε λένπ κπινθ επηηαγψλ, 

         - αλαιπηηθή θίλεζε ινγαξηαζκψλ (statements). 

 

2 2ν 5 «Γηεμαγσγή δεκφζηαο 

θιήξσζεο, γηα ηελ 

αλάδεημεο ηεο ζεηξάο ησλ 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππήξμε 

[Οκφθσλα] 

Καηόπιν ηων ανωηέπω, η ζειπά ηων αναπληπωμαηικών μελών ηηρ παπάηαξηρ 

«ΜΑΖΘ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΧΗ», γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, διαμοπθώνεηαι ωρ κάηωθι :  

 

«ΜΑΕΗ ΑΠ ΣΖΝ ΑΡΥΖ» 

1. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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ηζνςεθία, θαηά ηελ πξψηε 

Δηδηθή πλεδξίαζε ηνπ Γ.. 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ». 

2. ΠΑΠΠΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

3. ΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗ ΑΑΝΟΤΛΑ 

4. ΚΑΣΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 

5. ΑΞΗ ΑΝΔΡΕΑ 

6. ΒΑΡΕΛΣΖΗ ΑΠΟΣΟΛΟ. 

 

«ΜΑΕΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ» 

1. ΙΟΡΔΑΝΟΤ ΙΟΡΔΑΝΗ 

2. ΒΑΣΗ-ΜΑΡΙΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΣΗ 

3. ΙΩΑΚΕΙΜ-ΣΤΛΙΑΝΟΤ ΖΑΧΑΡΩ 

4. ΚΑΣΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ  

5. ΒΑΡΕΛΣΖΗ ΑΠΟΣΟΛΟ 

6. ΠΑΠΠΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ. 

 

 

3 3ν 6 «Έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ 

αλάζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

κίζζσζεο αθηλήηνπ/-σλ 

(ρψξνη γξαθείσλ 

&απνζήθεπζεο αξρεηαθνχ 

πιηθνχ) κε ζθνπφ ηελ 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Πξνθξίλεη θαη πξνρσξά ζε δηαδηθαζία απεπζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α, παξ. 2,  αξζ. 3 ηνπ Ν. 3130/2003 

(θαηεπείγνπζα αλάγθε) γηα δηάζηεκα κέρξη δψδεθα (12) κήλεο θαη 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, ιφγσ ηεο αλάγθεο άκεζεο 

εμεχξεζεο ρψξνπ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε ζηέγαζε θαη ηελ απξφζθνπηε 
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       Καιινλή,  επηεκβξίνπ 2019 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ ΓπηηθήοΛέζβνπ 

 

 

ΓΔΛΑΓΩΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

θάιπςε βαζηθψλ 

ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

ζηελ Καιινλή». 

ιεηηνπξγία ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ λενζχζηαηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, κε ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο είρε δηεμαρζεί ε πξψηε δηαδηθαζία, 

απφ ηνλ εληαίν Γήκν Λέζβνπ, ε νπνία απέβε άθαξπε.  

4 4ν 7 «Έγθξηζε εθηέιεζεο 

θαηεπεηγνπζψλ έξγσλ, 

εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, γηα ηηο 

θηηξηαθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ». 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Α. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε άκεζσλ θαη θαηεπεηγνπζψλ έξγσλ, εξγαζηψλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 76/04.07.2019 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ, θαη ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηε ζηέγαζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ λενζχζηαηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθθηλήζεη θαη λα δηεμαρζεί νκαιά ε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Β. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ, θν Βέξξν Σαμηάξρε, γηα φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε ηα παξαπάλσ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεηξακήλνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 

 

5 5ν 8 «πδήηεζε επί ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ ζηελ 

Πξφζθιεζε ΥΗ - γηα ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ 

ΗΗ » 

[Οκφθσλα 

Σελ απνζηνιή ηνπ ςεθίζκαηνο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ηε 

ζπγθξφηεζε δηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα κεηαβεί ζην Τπνπξγείν, 

γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 

 


