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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 3/7-10-2019 τακτική ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ηος 

Δήμος Δςηικήρ Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

 

 

Α/

Α 

ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 Πξν 

1ν
 

9 «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο-

ππνβνιή πξφηαζεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην 

Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα 

πλεξγαζίαο INTERREG 

V-A Διιάδα-Κχπξνο 2014-

2020 ζηα πιαίζηα ηεο 4
εο

 

πξφζθιεζεο πνπ 

δεκνζηεχζεθε κε ηελ αξ. 

πξση. 301663/ΤΓ 3859-

18.06.2019». 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Α) Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ σο Γηθαηνχρν / 

Δηαίξνπ ζην εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«Δλεξγνπνηψληαο Κνηλφηεηεο & Γηαζπλνξηαθά Πξφηππα γηα ηελ 

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηα Γεκφζηα Κηίξηα» θαη 

αθξσλχκην «ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΩ». 

Β) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο κε ηίηιν «Δλεξγνπνηψληαο 

Κνηλφηεηεο & Γηαζπλνξηαθά Πξφηππα γηα ηελ 

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηα Γεκφζηα Κηίξηα» θαη αθξσλχκην 

«ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΩ» ζην INTERREG V-A Διιάδα - Κχπξνο 

2014-2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2, Δηδηθφ ηφρν 2.1. 

Γ) Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ, θ. Σαμηάξρε Βέξξνπ γηα φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ηελ ππνγξαθή 

ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ 

πξφζθιεζε. 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζην «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα». 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Εαθείξε 

Δπζηξάηην θαη ζην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
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2 Πξν 

2ν 

10 «χλζεζε θαη νξηζκφο Γ.. 

ηεο  «ΕΑΥΑΡΔΗΟ» 

πξφηππνο κνλάδα θξνληίδαο 

ειηθησκέλσλ «ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ». 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Οξίδεη  κέιε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο «Εαράξεηνο 

Πξφηππνο Μνλάδα Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ   Ζ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ»  , ηνπο 

εμήο: 

1.Σνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν  θ.Απνζηφινπ ηέθαλν σο  Πξφεδξν 

2.Σελ Γεκνηηθή χκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ.Καηαλάθε  Ησάλλα-Μαξία σο 

κέινο. 

3.Σνλ Πξφεδξν ηνπ  Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Αγ.Παξαζθεπήο θ. Γεκφπνπιν 

Γεψξγην σο κέινο 

4.Σνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν ηεο κεηνςεθίαο θ .Υαηδεθπξηαδή Υξπζφζηνκν σο 

κέινο. 

5.Σνλ  δεκφηε  Αγ.Παξαζθεπήο  θ. Βαζηιείνπ Γεψξγην σο κέινο 

6. Ωο αληηπξφζσπνο ησλ δσξεηψλ νξίδεηαη  ν θ .Αζαλαζίνπ Υαξάιακπνο 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΗ – ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΔΗ  ην χιινγν εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδξχκαηνο 

«Εαράξεηνο Πξφηππνο Μνλάδα Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ  Ζ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ»  λα νξίζεη εθπξφζσπφ ηνπ  ζην  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

ηδξχκαηνο. 

Αλαζέηεη ζην Γήκαξρν ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη θάζε  άιιε 

πεξαηηέξσ ελέξγεηα. 

 

3 Πξν 

3ν 

11 «Μίζζσζε αθηλήηνπ εληφο 

ηνπ Οηθηζκνχ Καιιφλήο 

Λέζβνπ,  

ηδηνθηεζίαο : Α) 

Υαηδεγηάλλε Ησάλλε ηνπ 

Παλαγηψηε, Β) Υαηδεγηάλλε 

Παλαγηψηε ηνπ Ησάλλε θαη 

Γ)Σπξνπψιε Αξηζηείδε ηνπ 

Ζιία, απ’ επζείαο θαη ρσξίο 

δεκνπξαζία κε ζθνπφ ηελ 

[Καηά Πιεηνςεθία] 

Α. Σελ απ’ επζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία κίζζσζε ελφο αθηλήηνπ εληφο ηνπ 

νηθηζκνχ Καιινλήο Λέζβνπ : Γηψξνθνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

«ΡΑΜΝΗΓΗΑ» (θηίξην πξψελ Γ.Ο.Τ. Καιινλήο), ζπλνιηθνχ εκβαδνχ θαη ησλ 

δχν νξφθσλ 504,94 η.κ. ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα θάιπςεο, ηδηνθηεζίαο ησλ 

: Α) Υαηδεγηάλλε Ησάλλε ηνπ Παλαγηψηε, Β) Υαηδεγηάλλε Παλαγηψηε ηνπ 

Ησάλλε θαη Γ) Σπξνπψιε Αξηζηείδε ηνπ Ζιία, αληί κεληαίνπ κηζζψκαηνο 

ελληαθνζίσλ πελήληα (950,00 €) επξψ αλά φξνθν ελνηθίαζεο, κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε βαζηθψλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ (ζε ρψξνπο γξαθείσλ) ησλ 

Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ λένπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ (κνλάδσλ φισλ ησλ 
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θάιπςε βαζηθψλ 

ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

λένπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

ζηελ Καιινλή (κνλάδσλ 

φισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ)».  

 

Γηεπζχλζεσλ).  

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα έλα (1) 

επηπιένλ έηνο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη 

εθφζνλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλάγθε. 

Β. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ, ζπγθξνηεί Δπηηξνπή ηνπ Ν. 3130/2003 

(ΦΔΚ 76/28.03.03 ηεχρνο Α΄), απνηεινχκελε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί θαη απφ έλαλ Μεραληθφ ηεο 

πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ νηθείνπ λφκνπ, ε νπνία ζα ζπληάμεη 

ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν θαη ζα ην ζπλππνγξάςεη κε ηνπο αλσηέξσ εθκηζζσηέο. 

Γ. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ΣΑΠ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πκθσλεηηθνχ ζα επηβαξχλεη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ηνλ 

ηδηνθηήηε. 

Σεο ππνγξαθήο ηνπ πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο πξνεγείηαη ε έθδνζε 

Απφθαζεο Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 3, άξ, 206, Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α’/19.7.2018). Ζ δαπάλε (ηφζν γηα ην 

ηξέρνλ φζν θαη γηα ηα επφκελα έηε) κίζζσζεο ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ ζα 

βαξχλεη ηεο πηζηψζεηο ηνπ νηθείνπ ΚΑΔ ησλ Πξνυπνινγηζκψλ εμφδσλ 

αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ). 

4 Ζ/Γ 

        1ν 

12 «ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ ΔΣΟΤ 2019». 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Καηαξηίδεη θαη εγθξίλεη ην ηερληθφ πξφγξακκα έηνπο 2019 φπσο απηφ 

θαηαξηίζηεθε απφ ηελ ππ΄ αξηζκ. 1/2019 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

5 Ζ/Γ 

2ν 

13 «Οξηζκφο κειψλ 

Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιφπ(Γ..) ηνπ 

ζπλδέζκνπ κε ηίηιν 

«Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθεο 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Οξίδεη δπν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

ηνπ 5κεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλδέζκνπ «Ν.Π.Γ.Γ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο  Γήκνπ Λέζβνπ» ησλ Γήκσλ Μπηηιήλεο θαη 

Γπηηθήο Λέζβνπ ηνπο: 
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Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Λέζβνπ». 

 

Καηαλάθε Ησάλλα-Μαξία  

Γειαγψηε Δπζηξάηην 

6 Ζ/Γ 

3ν 

14 «Οξηζκφο κειψλ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

(Γ..) ηνπ ζπλδέζκνπ κε 

ηίηιν «Ν.Π.Γ.Γ. Παηδείαο, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

Γήκνπ Λέζβνπ». 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Οξίδεη δπν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

ηνπ 5κεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλδέζκνπ «Πνιηηηζκνχ, 

Αζιεηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ  Γήκνπ Λέζβνπ» ησλ Γήκσλ Μπηηιήλεο θαη 

Γπηηθήο Λέζβνπ ηνπο: 

1.Βαηή-Μαξηφια Αθξνδίηε  

2.Αμή Αληξέα 

7 Ζ/Γ 

4ν 

15 «χζηαζε Πξσηνβάζκηαο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ 

Γήκν Γπη. Λέζβνπ- Δθινγή 

Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ 

θαη κειψλ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ». 

[Οκφθσλα] 

Α. Σελ χζηαζε Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ Γήκν Γπηηθήο 

Λέζβνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη : 

1. Σελ Κνριηαξίδνπ Αλέδα, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Καξηψηνπ Δπηπρία, εθ ησλ 

αξραηφηεξσλ Νεπηαγσγψλ. 

2. Σνπο θ.θ. Υνλδξνληθφια Πάηξνθιν, θαη Υαηδετσάλλνπ Υξηζηφδνπιν, κε 

αλαπιεξσηέο ηνπο θ.θ. Σζαιηακπαζίδε Αλαζηάζην θαη Καιαζά Ησάλλε, 

αληίζηνηρα, εθ ησλ πέληε αξραηφηεξσλ Γηεπζπληψλ. 

3. Σελ θ. Πηξπηξή Καηεξίλα, κε αλαπιεξψηξηα ηελ θ. Αιηδατνχζη Αιεμία, σο 

εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ. 

4. α) Απφ ηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ «ΜΑΕΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ», ηνπο . 

-Πεξηβνιάξε Νηθφιαν 

-Κφβξα Κσλζηαληίλν 

-Αμή Αλδξέα 

-Αιεμίνπ Γεκήηξην 

-Υξπζνζηφκνπ –Κπξαηδή Παλαγηψηε 

-Μνπηδνπξέιιε Νίθε 

-Γνπληά-Κεθάια Υξχζα 

-Βνπξαλή Παλαγηψηε 
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-Κσζηάθε Δηξήλε, 

 

κε αλαπιεξσηέο ηνπο : 

-Ησαθείκ Εαραξνχια 

-Πειέθν Υάξε 

-Φξαληδή Γεκήηξην 

-νθνχ Μαξία 

-Νηθνιάξα  Αγγέια 

-Σζηξηπιή Γεσξγία 

-Παπαληθνιάνπ Δπζηξαηία  

-Υησηέιιε Ησάλλε 

-Λαγνχηαηδε Δηξήλε. 

4. β) Απφ ηελ παξάηαμε «ΞΔΚΗΝΑΜΔ», ηνπο : 

- Εαγθνχιε Γεκήηξην κε αλαπιεξσηή ηνλ Κνηδακάλε Διεπζέξην   

        

4 γ) Απφ ηελ παξάηαμε «ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ», ηνπο . 

- Παληαρφ Αληψλην κε αλαπιεξψηξηα ηελ Καδακία νθία. 

 

Β. Οξίδεη Πξφεδξν ηεο Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνλ θν. 

Πεξηβνιάξε Νηθφιαν θαη Αληηπξφεδξν ηνλ θν. Κφβξα Κσζηαληίλν. 

Ζ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο πθηζηάκελεο Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

πξψελ Γήκνπ. Λέζβνπ ζα δηαπηζησζεί κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ (Α.Γ.Α.). 

 

8 Ζ/Γ 

5ν 

16 «χζηαζε Γεπηεξνβάζκηαο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ 

Γήκν Γπη. Λέζβνπ- Δθινγή 

Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ 

[Οκφθσλα] 

Α. ΤΣΖΝΔΗ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ». 

Έδξα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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θαη κειψλ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ». 

 

 

θνπφο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ είλαη: 

α) Ζ δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ, πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ φισλ ησλ ζρνιείσλ (ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, ηειεθψλνπ, αγνξάο αλαιψζηκσλ πιηθψλ θιπ.) 

β) Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηηο θαζαξίζηξηεο ησλ ζρνιείσλ. 

γ) Ζ εθηέιεζε  έξγσλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

θαη ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ ηνπο. 

δ) Ζ αλάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά. 

ε) Ζ ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο, κε 

έπηπια ή άιια είδε εμνπιηζκνχ απφ ηνλ ΟΚ θαη κε βηβιία απφ ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληίζηνηρα. 

ζη) Ζ ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. 

 

Πφξνη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ είλαη: 

α) ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνπο ΚΑΠ 

β) ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη θάζε ηπρφλ 

έθηαθηε επηρνξήγεζε ην χςνο ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113 παξ. 6 πεξίπη. α θαη β ηνπ Ν. 

1892/1990. 

γ) νη  πξφζνδνη ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο. 

δ) νη εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ε) νη θάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 

ζη) θάζε άιιε λφκηκε πεγή. 

 

Γηνίθεζε: Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ δεθαπεληακειέο [15κειέο] 
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ νξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ 

παξαθάησ ζχλζεζε: 

 

Δλλέα (9) κέιε αηξεηνί ή δεκφηεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Γήκαξρν, κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο αλαπιεξσκαηηθνχο. 

Γχν (2) κέινε δεκνηηθνί ζχκβνπινη ή δεκφηεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο ινηπέο 

παξαηάμεηο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Γχν (2) δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε δχν 

αλαπιεξσκαηηθνχο. 

Μία (1) εθπξφζσπνο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, 

κε ηελ αλαπιεξψηξηά ηεο. 

Μία (1) εθπξφζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιφγσλ γνλέσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηά πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζε 

καζεηηθφ δπλακηθφ ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ αλαπιεξψηξηά ηεο. 

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηα 

νπνία αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνινπζεί ηελ δεκνηηθή 

πεξίνδν θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απφ ηα κέιε απηά εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ 

Αληηπξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Δάλ ζην Γ.. κεηέρεη ν Γήκαξρνο, ηφηε 

απηνδίθαηα θαζίζηαηαη πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα 

αξρή απφ ηνλ Πξφεδξν θαη, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη απφ ηνλ 

Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Καηά ηα ινηπά σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο ζα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο α) ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ 

λ. 3463/2006 θαη β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/2019 θαζψο θαη ζηελ αξηζκ. 
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πξση.8440/24.02.2011 απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. «Καζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ξχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ απηψλ» (Β΄ 

318), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 8440/2011 απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 3537/20-9-2019 η.Β΄). 

Β. ΤΓΚΡΟΣΔΗ δεθαπεληακειέο [15 κειέο] Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΝΠΓΓ 

κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ», απνηεινχκελν απφ ηνπο θάησζη : 

1-Σελ θα Σζέηζηλα Βαζηιηθή θαη ηνλ θ. Ενξκπά Δπάγγειν, κε αλαπιεξσηέο 

ηελ, θα. Κνθθηλνγέλε Γεσξγία θαη ηνλ θ. Παιηφγινπ Βαζίιεην, εθ ησλ πέληε 

αξραηφηεξσλ Γηεπζπληψλ. 

2- Σελ θα. Σξχπαηδε Μαξία, κε αλαπιεξψηξηα ηελ θ. Θενδσξίδνπ Άλλα, σο 

εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ. 

3. Σελ θα. Ατβαιηψηε Αλαζηαζία, κε αλαπιεξψηξηα ηελ θα. Σδηακπάζε 

Βαζηιεία, σο εθπξφζσπν ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. 

4. α) Απφ ηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ «ΜΑΕΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ», ηνπο : 

-Βαξειηδή Απφζηνιν(Γεκνηηθφ χκβνπιν) 

-Αιεμηάδε Δπάγγειν (Γεκφηε) 

-Βνγηαηδή Βαζίιεην (Γεκφηε) 

-Κνπικαλδά Παλαγηψηε (Γεκφηε) 

-Σηλέιιε Γξεγφξε (Γεκφηε) 

-Κακπέξνπ Αθξνδίηε (Γεκφηηζζα) 

-Ησαλλίδνπ Δπγελία (Γεκφηηζζα) 

-Κεξακηηδή Αξγχξην (Γεκφηε) 

-Υαηδεπαλαγηψηνπ Καιιηφπε (Γεκφηηζζα) 

Με αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ζεηξά αλαπιήξσζεο, ηνπο : 

-Καηαλάθε Ησάλλα-Μαξία (Γεκνηηθή χκβνπιν) 

-Αγξηηέιιε Ησάλλε (Γεκφηε) 

-Παπαληθνιάνπ Δπζηαηία (Γεκφηηζζα) 

-Θεβαίνπ Παλαγηψηα (Γεκφηηζζα) 
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-Παιαηνιφγνπ Σαμηαξρνχια (Γεκφηηζζα) 

-Κνπθνπξνπβιή Θενδψξα (Γεκφηηζζα) 

-Παπαδνπνχινπ Διέλε (Γεκφηηζζα) 

-Κνπηζνχ-Πεηξηηδηθιή Διέλε (Γεκφηηζζα) 

-ηπςηαλφ Ησάλλε (Γεκφηε). 

4. β) Απφ ηηο παξαηάμεηο ηεο Αληηπνιίηεπζεο, ηνπο θάησζη : 

 

1.Σνλ Αιεμίνπ Δπζηξάηην (Γεκνηηθφ χκβνπιν) κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Υαηδεθπξηαδή Υξπζφζηνκν (Γεκνηηθφ χκβνπιν). 

2. Σνλ πθά Ησάλλε (Γεκνηηθφ ζχκβνπιν), κε αλαπιεξψηξηα ηελ Γεξακάλε 

Υαξά (Γεκφηηζζα). 

Γ. ΟΡΗΕΔΗ Πξφεδξν ηεο «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», ηνλ θν. Βαξειηδή Απφζηνιν, θαη Αληηπξφεδξν απηήο 

ηνλ θν. Αιεμηάδε Δπάγγειν. 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή 

Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» αθνινπζεί 

ηελ ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

9 Ζ/Γ 

6ν 

17 «Οξηζκφο  Πξνέδξνπ, 

Αληηπξνέδξνπ θαη κειψλ 

ηνπ δηαδεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Λέζβνπ 

(Λ.Σ.Λ.)» 

[Οκφθσλα] 

Οξίδεη ηέζζεξηο (4) εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ (κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο) γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 9κεινχο Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ 

ηνπ δηαδεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Λέζβνπ (Γήκσλ Μπηηιήλεο θαη 

Γπηηθήο Λέζβνπ), σο εμήο: 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

1.Βέξξνο Σαμηάξρεο Γήκαξρνο  Γπηηθήο Λέζβνπ 

2. Γηαλλή-Κνθθηλέιιε Αζαλνχια  ,Γεκ.χκβνπινο πιεηνςεθίαο 

3. Ηνξδάλνπ Ηνξδάλεο , Γεκ,χκβνπινο  πιεηνςεθίαο 

4.Καξαζαλάζεο Γεψξγηνο, Γεκ. χκβνπινο κεηνςεθίαο 
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ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

        1.Πάππνο Κσλζηαληίλνο , Γεκ.χκβνπινο  πιεηνςεθίαο 

        2.Καηαλάθε Ησάλλα – Μαξία , Γεκ.χκβνπινο  πιεηνςεθίαο 

        3.Βαηή – Μαξηφια Αθξνδίηε , Γεκ. χκβνπινο πιεηνςεθίαο 

       4. Μαξγαξίηεο  Υαξάιακπνο, Γεκ. χκβνπινο κεηνςεθίαο 

 

Πξφεδξνο ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  έρεη  νξηζζεί  απφ ην  Γήκν 

Μπηηιήλεο ν θ. Κχηειεο  Δπζηξάηηνο  θαη Αληηπξνέδξνο απφ ηνλ Γήκν 

Γπηηθήο Λέζβνπ ν θ. Βέξξνο Σαμηάξρεο . 

Σαθηηθφ κέινο  νξίδεηαη ex officio ν εθάζηνηε Ληκελάξρεο Μπηηιήλεο , κε 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ Τπνιηκελάξρε Μπηηιήλεο. 

`Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηνπ δηαδεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

Λέζβνπ (Γήκσλ Μπηηιήλεο θαη  Γπηηθήο Λέζβνπ)   αθνινπζεί ηελ ζεηεία ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ιήγεη κε ηελ  εγθαηάζηαζε  ηνπ λένπ  Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

10 Ζ/Γ 

7ν 

18 «Δθινγή αληηπξνζψπσλ ζην 

χλδεζκν Ηακαηηθψλ 

Πεγψλ 

Διιάδαο(Γ.Η.Π.Δ)». 

[Καηά πιεηνςεθία] 

Οξίδεη σο (1)  εθπξφζσπν  ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ ζην  Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδαο (ΓΗΠΔ) γηα 

ηελ ηεηξαεηία 01/09/2019-31/12/2023  ηνλ: 

Βαξειηδή Απφζηνιν 

 

11 Ζ/Γ 

8ν 

19 «ΟΡΗΜΟ 

ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ 

ΛΔΒΟΤ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΑΤΣΟΤ 

ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ 

ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΔΗΦΟΡΩΝ 

[Οκφθσλα] 

Α. ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην Γίθηπν 

Αεηθφξσλ Νήζσλ Γάθλε . 

Β. Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην δίθηπν «ΓΑΦΝΖ» ηνλ 

Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ, θν Βέξξν Σαμηάξρε, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

Αληηδήκαξρν Καηλνηνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θν Δπζηξάηην Εαθείξε.  
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ΝΖΩΝ- «ΓΑΦΝΖ». 

12 Ζ/Γ 

9ν 

20 «Οξηζκφο κειψλ γηα ηε  

ζπγθξφηεζε ησλ δχν 

Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ ηεο 

παξ. 4  ηνπ αξζξ.4 ηνπ 

Π.Γ.236/84 (ΦΔΚ.95 Α) ησλ 

Γήκσλ Μπηηιήλεο θαη 

Γπηηθήο Λέζβνπ». 

[Οκφθσλα] 

Οξίδεη σο  εθπξφζσπν  ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ  ηελ Αληηδήκαξρν  

Πεξηβάιινληνο  θαη Πνηφηεηαο Εσήο   θ. Αζαλνχια Γηαλλή – Κνθθηλέιιε   σο 

ηαθηηθφ κέινο    ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Π.Γ.236/84 (ΦΔΚ.95 Α)  θαη   αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ θ. Βαξειηδή 

Απφζηνιν Γεκνηηθφ χκβνπιν. 

13 Ζ/Γ 

10ν 

21 «Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζηε 

Πξφζθιεζε Xl-Γηα ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ 

ΗΗ». 

[Οκφθσλα] 

Α) ΑΠΟΓΔΥΔΣΑΗ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ζην 

ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ»  

Β)ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΔΗ  ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο Λέζβνπ θ. Σαμηάξρε Βέξξν γηα 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ηελ ππνβνιή πιήξσο ζπκπιεξσκέλνπ 

ηερληθνχ δειηίνπ, ηελ ππνγξαθή ησλ  απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε. 

14 Ζ/Γ 

11ν 

22 «Λήςε απφθαζεο γηα 

απνρψξεζε, ε κε ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ απφ 

ηελ «Αλαπηπμηαθή 

Γεκνηηθή Δηαηξεία Λέζβνπ 

Α.Δ.». 

[Οκφθσλα] 

ΑΠΟΦΑΊΕΔΗ ηελ απνρψξεζε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε απφ ηελ 

«Αλαπηπμηαθή Γεκνηηθή Δηαηξία  Λέζβνπ Α.Δ» πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο  

15 Ζ/Γ 

12ν 

23 «Έγθξηζε δεκηνπξγίαο 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ». 

[Οκφθσλα] 

Α. Δγθξίλεη ην «άλνηγκα» ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Λέζβνπ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ, ζην Πηζησηηθφ 

Ίδξπκα κε ην θαιχηεξν πξνζθεξζέλ νλνκαζηηθφ επηηφθην, ήηνη ηελ Σξάπεδα 

«Eurobank». 

Β. Οξίδεη θη εμνπζηνδνηεί ηνλ αλαπιεξσηή Πξντζηάκέλν ηεο Σακηαθήο 
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Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ, λα 

πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ησλ αξηζκ. 

2/2019 θαη 4/2019 απνθάζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαζψο θαη ηεο 

αξηζκ. 4/2019 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ. Γπηηθήο Λέζβνπ. 

Γ. 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 θαη ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ σο εμήο : 

1. 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 Τπεξεζία ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ , 

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

Γ. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο e-banking, απφ ηελ Σακία ηνπ Γήκνπ 

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 
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Καιινλή, 14 Οθησβξίνπ  2019 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

 

ΓΔΛΑΓΩΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

ζπλαιιαγέο: 

Αιιαγή ζηνηρείσλ αιιεινγξαθίαο, 

Αηηήζεηο γηα έθδνζε λένπ κπινθ επηηαγψλ, 

  Αλαιπηηθή θίλεζε ινγαξηαζκψλ (statements)». 

 


