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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
 

Με ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 8/16-3-2020 έκτακτη ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 1ο
 

63 «1
ε
 ππνρξεσηηθή 

ηξνπνπνίεζε 

πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 

2020» 

[ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ] 

Δγθξίλεη ηελ 1ε ππνρξεσηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ έηνπο 2020, σο εμήο : 

Α. Σν ηακεηαθφ ππφινηπν έηνπο 2019 γηα ην νπνίν ζπληάρζεθε λέα 
βεβαίσζε, κε εκεξνκελία 17.2.2019, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην νξηζηηθφ 
ρξεκαηηθφ ππφινηπν,(γξακκ. Δίζπξ. 1/2020) δηακνξθψλεηαη ζηηο 

ζηα 2.298.381,96 επξψ, δει. απμεκέλν θαηά 2.070,48 επξψ ην 
νπνίν ζα πξέπεη λα εγγξάςνπκε ζηνλ πξ/ζκφ 2020, θαζφζνλ ν Γήκνο 
ζηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020, είρε πξνυπνινγίζεη ζπλνιηθή 
πίζησζε 2.296.311,48 επξψ σο ρξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγ. Υξήζεο 
Β.Σηο πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ κε αξηζ. 55905/29 Ινπιίνπ 2019 ΚΤΑ 
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ - Οηθνλνκηθψλ, κεηά ην θιείζηκν ηνπ 2019 θαη έσο 
ην Φεβξνπάξηνπ 2020, ζα πξέπεη λα εγγξάθνπκε ζηνλ ΚΑΔ: 81 
"Πιεξσκέο Τπνρξεψζεσλ ΠΟΔ" ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ 
ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο 
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Λνγηζηηθήο (π.δ. 315/99). 

Καηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, ζηνλ ΚΑΔ 81 
εγγξάθεθε ζπλνιηθφ πνζφ 570.300,00 επξψ πξνο θάιπςε ησλ 
απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ, φπσο απηέο είραλ ππνινγηζζεί φηη ζα 
δηακνξθσζνχλ ηελ 31.12.2019. Καηά ηε ιήμε φκσο ηνπ νηθνλ έηνπο 2019, 
νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ΠΟΔ δηακνξθψζεθαλ ζηηο 195.676,83 επξψ 
κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα θαιχπηνληαη απφ ηνπο ππάξρνληεο ΚΑΔ ηνπ 
81 αιιά θαη λα πξνθχπηεη έλα πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ 374.623,17 
επξψ ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαλείκνπκε ζε αληίζηνηρνπο ΚΑΔ ηνπ 
πξ/ζκνχ 2020. 

Γ. Γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ νκάδσλ εζφδσλ I θαη II δελ ηίζεηαη επί 
ηνπ παξφληνο ζέκα αλακφξθσζεο θαζφζνλ γηα ηνλ λενζχζηαην Γήκν καο 
(άξζξν 154 λ.4600/2019) ππήξμε ηεηξακεληαίνο πξ/ζκφο γηα ην έηνο 2019 
θαη σο εθ ηνχηνπ ηα δηαζέζηκα νηθνλ. ζηνηρεία δελ είλαη επαξθή. 

Γ. Αλαθνξηθά δε κε ηελ αξηζ. 8783/7-2-20120 εγθ. 7 ηνπ 
Τπ.Δζσηεξηθψλ δελ ηίζεηαη ζέκα αλακφξθσζεο ηνπ πξ/ζκνχ 2020, αθνχ 
ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ νθεηιέο ηνπ Γήκνπ 
Γπηηθήο Λέζβνπ πξνο ηξίηνπο, πνπ λα έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο 
παξαγξαθήο. 

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ θαη επεηδή κεηά ηε ςήθηζε ηνπ πξ/ζκνχ 
νηθνλ. έηνπο 2020 πξνέθπςαλ αλάγθεο θαη ηερληθά ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ, 
(ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλάληεζε θιηκαθίσλ ησλ Γήκσλ 
Γπηηθήο Λέζβνπ θαη Μπηηιήλεο, γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ν Γήκνο Μπηηιήλεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 
Λέζβνπ ην 3° ηεηξάκελν 2019 θαη κεηαγελέζηεξα, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή 
ησλ ππνινηπφκελσλ δηαζεζίκσλ), : 

α) Μεηψλεη ηνλ ΚΑ 2211 εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ ζην πνζφ ησλ 
1.819.757,02 επξψ Σν πνζφ απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε απφ ην 
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πξνππνινγηζζέλ, (ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη δηαζέζηκν 2.023.034,41 
επξψ ηεο 31/8/19,) αλαινγνχληνο πνζνχ 433.001,39 επξψ 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΦΙΛΟΓΗΜΟ II 2019 (γηα ηελ 
πξνκήζεηα νξγάλσλ - αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ 
Γπηηθήο Λέζβνπ), ην νπνίν είρε ζπκπεξηιεθζεί ζε απηφ ρσξίο λα 
δηεπθξηληζζεί θαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ πξφζζεζε πνζνχ 177.768,66 επξψ 
απφδνζεο ηεο ΓΔΗ ζηνλ Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ, δηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

β) Απμάλεη ηνλ ΚΑ 1322.0001 εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ ζην πνζφ ησλ 
433.001,39 επξψ, 

θαζφζνλ ε αλαινγνχζα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ II, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ήηαλ 433.001,39 επξψ θαη 
φρη 430.000,00 φπσο αξρηθά είρε πξνυπνινγηζζεί. 

γ) Δγγξάθεη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ θαη ζηνλ ΚΑ 
00.1322.0002 πνζφ 150.000,00 επξψ κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε απφ ην 
πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ II γηα ηελ αγνξά απνξξηκκαηνθφξνπ θαη ινηπψλ 
νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ». 

(ην έζνδν, πνζνχ 150.000,00 επξψ επηρνξήγεζεο ηνπ Γήκνπ 
Γπηηθήο Λέζβνπ απφ ην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ II ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ 
(ΑΓΑ:ΦΓΛΦ46ΜΣΛ6-0Τ6) γηα ηελ αγνξά απνξξηκκαηνθφξνπ θαη ινηπψλ 
νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ, δελ είρε πξνβιεθζεί εθ παξαδξνκήο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ 
πξ/ζκνχ 2020, παξά ην γεγνλφο φηη έγηλε απνδνρή κε ηελ αξηζ. 59/2019 
απφθαζε Γ. ΑΓΑ: 9ΠΓΞ46ΜΓΘ5-4ΤΗ) 

δ) Δγγξάθεη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ θαη ζηνλ ΚΑ 
00.1322.0003 πνζφ 150.000,00 επξψ κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε απφ ην ΠΓΔ 
2019 ηεο ΑΔ 571 ηνπ ΤΠΤΜΔΓΙ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
«Καηαζθεπή ηξηψλ γεθπξψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» ΑΓΑ: 



 4 

ΧΞ61465ΥΘΞ-ΥΣ θαη ε) Δγγξάθεη ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ πξ/ζκνχ 
θαη ζηνλ ΚΑ 51 κε ηίηιν «Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο» 
πνζφ 2.070,48 θαη αλακνξθψλεη ην Υξεκαηηθφ Τπφινηπν έηνπο 2019 ζην 
πνζφ ησλ 2.298.381,96 επξψ 

Η λέα αλάιπζε δε ηνπ νξηζηηθνχ Υξεκαηηθνχ Τπνινίπνπ αλά ΚΑ 
έρεη σο εμήο: 

Κσ
δηθφο 

Πεξηγξαθή Πνζφ 

511
1 

Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
ηαθηηθά έζνδα γηα θάιπςε ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ 

168.011
,11 

511
3 

Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
ηαθηηθά έζνδα γηα θάιπςε εηδηθεπκέλσλ 
δαπαλψλ 

226.559
,63 

511
9 

Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
ηαθηηθά έζνδα γηα θάιπςε ελ γέλεη δαπαλψλ 
ηνπ Γήκνπ 

1.465.5
23,34 

512
1 

Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
έθηαθηα έζνδα γηα θάιπςε ππνρξεψζεσλ ΠΟΔ 

27.665,
72 

512
3 

Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ 
έθηαθηα έζνδα γηα θάιπςε εηδηθεπκέλσλ 
δαπαλψλ 

410.622
,16 

 ΤΝΟΛΟ 2.298.3
81,96 

 

Με ηηο αλσηέξσ εγγξαθέο απμάλνληαη ηα έζνδα ηνπ πξ/ζκνχ ζην 
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 21.666.666,77 επξψ θαη κεηψλεηαη ην απνζεκαηηθφ ζην 
ζθέινο ησλ εμφδσλ ζην πνζφ ησλ 98.919,87 επξψ. 

ζη) Μεηαθέξεη ηα αλσηέξσ πνζά (150.000,00 € Υ2 & 2.070,48 €) 
ζην απνζεκαηηθφ, θαζψο θαη πνζφ 374.623,17 ηνπ ΚΑΔ 81 φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Κσ
δηθφο 

Πεξηγξαθή Πν
ζφ 00.

8111 
Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ 
4.5

00,00 00.
8113 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ, 
παξνρέο ηξίησλ 

2.6
76,79 
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00.
8114 

Φφξνη - Σέιε 2.0
00,00 00.

8115 
Γηάθνξα έμνδα 14.

604,56 00.
8117 

Λνηπά έμνδα 31.
697,70 10.

8111 
Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ 
7.4

07,40 10.
8113 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ, 
παξνρέο ηξίησλ 

500
,00 

10.
8115 

Γηάθνξα έμνδα 27.
047,84 10.

8116 
Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ 
10.

000,00 15.
8111 

Ακνηβέο θαη έμνδα 
πξνζσπηθνχ 

5.0
00,00 15.

8115 
Γηάθνξα έμνδα 25.

515,55 20.
8111 

Ακνηβέο θαη έμνδα 
πξνζσπηθνχ 

2.0
30,62 20.

8113 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ, 

παξνρέο ηξίησλ 
200

0,00 
20.

8115 
Γηάθνξα έμνδα 17.

641,51 25.
8115 

Γηάθνξα έμνδα 5.0
95,95 30.

8111 
Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ 
17.

971,36 30.
8113 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ, 
παξνρέο ηξίησλ 

14.
200,00 

30.
8115 

Γηάθνξα έμνδα 118
.297,99 30.

8121 
Αγνξέο θηηξίσλ 

ηερλ.έξγσλ & παγίσλ 
55.

000,00  

35.
8115 

Γηάθνξα έμνδα 10.
935,90 40.

8115 
Γηάθνξα έμνδα 500

,00  ΤΝΟΛΟ 374
.623,17 

 

Δπί πιένλ κεηαθέξεη πνζφ 291.000,00 επξψ απφ ηνπο παξαθάησ 
ΚΑΔ ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηηο πηζηψζεηο ησλ νπνίσλ δηαγξάθεη: 

Κσδη
θφο 

Πεξηγξαθή Π
νζφ 30.7

323.000 

1 

Αλαθαηαζθεπή γεθπξηνχ ζηελ 
Καιινλή 

1.
000,00 

30.7
323.000 

2 

Αλαθαηαζθεπή γεθπξψλ Γήκνπ 
Γπηηθήο Λέζβνπ 

5.
000,00 
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30.7
323.000 

3 

Απνθαηάζηαζε γέθπξαο ζηε Βξίζα 5.
000,00 

30.7
322.000 

3 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 
παηδηθήο ραξάο θαη πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 
ηεο ζηε ΓΔ Αγ. Παξαζθεπήο 

40
.000,00 

30.7
322.000 

4 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 
παηδηθήο ραξάο θαη πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 
ηεο ζηε ΓΔ Δξεζνχ- Αληίζζεο 

40
.000,00 

30.7
322.000 

5 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 
παηδηθήο ραξάο θαη πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 
ηεο ζηε ΓΔ Καιινλήο 

40
.000,00 

30.7
322.000 

6 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 
παηδηθήο ραξάο θαη πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 
ηεο ζηε ΓΔ Μαληακάδνπ 

40
.000,00 

30.7
322.000 

7 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 
παηδηθήο ραξάο θαη πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 
ηεο ζηε ΓΔ Μνιχβνπ 

40
.000,00 

30.7
322.000 

8 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 
παηδηθήο ραξάο θαη πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 
ηεο ζηε ΓΔ Πέηξαο 

40
.000,00 

30.7
322.000 

9 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 
παηδηθήο ραξάο θαη πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 
ηεο ζηε ΓΔ Πνιηρλίηνπ 

40
.000,00 

 ΤΝΟΛΟ 29
1.000,0 

0 

 

δ) Μεηαθέξεη απφ ην απνζεκαηηθφ ζπλνιηθφ πνζφ 997.361,02 επξψ 
γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ: 

ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 00.6117.0002 θαη ηίηιν 
«Ακνηβέο θαηακέηξεζεο - νξηνζέηεζεο αθηλήησλ» κε ην πνζφ ησλ 
9.000,00 επξψ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 00.6331.0002 θαη ηίηιν 
«Σέιε θηεκαηνγξάθεζεο» κε ην πνζφ ησλ 55.000,00 επξψ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 00.6442.0001 θαη ηίηιν 
«Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζπλαληήζεσλ, δηαιέμεσλ» κε ην πνζφ ησλ 
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17.000,00 επξψ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 00.6495.0001 θαη ηίηιν 
«Απνκαγλεηνθψλεζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιή πξαθηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» κε ην πνζφ ησλ 13.400,00 επξψ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 00.6495.0005 θαη ηίηιν 
«Γαπάλεο βηληενζθφπηζεο εθδειψζεσλ (πνιηηηζηηθψλ θιπ) θαη ινηπψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ» κε ην πνζφ ησλ 4.000,00 επξψ 

Γηα ηελ δεκηνπξγία πίζησζεο κε ΚΑΔ 00.6711.0003 θαη ηίηιν 
«Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο 
(ιεηηνπξγηθά) έηνπο 2019» κε ην πνζφ ησλ 226.559,63 επξψ 

(Σν πνζφ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο Γ' θαη Γ' θαηαλνκήο 2019 
(90.623,86X2), θαζψο θαη πνζνχ 

επξψ ζπκπιεξσκαηηθήο θαηαλνκήο 2019, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 
θπξίσο ζέξκαλζεο, ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο πνπ δελ ηα έιαβαλ ην έηνο 2019. ΟΙ πξναλαθεξφκελεο 
θαηαλνκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην νξηζηηθφ Υξεκαηηθφ Τπφινηπν ηεο 

ε δε απνδνρή έγηλε κεηαγελέζηεξα) 

ηελ ίδηα σο άλσ Τπεξεζία θαη ζηνλ ΚΑΔ 00.6117.0015,πξνβαίλεη 
ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ζην «Πηζηνπνίεζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 10.6265.0002 θαη ηίηιν 
«πληήξεζε θαη 

επηζθεπή θιηκαηηζηηθψλ» κε ην πνζφ ησλ 15.000,00 επξψ 
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Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 10.6265.0006 θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ζην «πληήξεζε θαη επηζθεπή - ηξνπνπνίεζε 
κηθξνθσληθψλ θαη κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ» κε ην πνζφ ησλ 
7.000,00 επξψ 

Γηα ηελ δεκηνπξγία πίζησζεο κε ΚΑΔ 10.6279.0001 θαη ηίηιν 
«Γαπάλεο επαχμεζεο ηζρχνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Γεκαξρηαθνχ 
Καηαζηήκαηνο (πξψελ ΓΟΤ)» πνζνχ 3.000,00 επξψ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 10.7131.0001 θαη ηίηιν 
«Πξνκήζεηα ηειεθσληθνχ θέληξνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ» κε ην πνζφ ησλ 

00 επξψ 

ηελ ίδηα σο άλσ Τπεξεζία θαη ζηνλ ΚΑΔ 10.6117.0001,πξνβαίλεη 
ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ζην «Ακνηβή παξνρήο ππεξεζηψλ 
πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γηα ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ Γήκνπ» θαζψο θαη ζηνλ ΚΑΔ 10.6661.0003 ζην «Πξνκήζεηα 
ειεθηξηθψλ ελ γέλεη εηδψλ» 

15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 1. ηελ σο άλσ Τπεξεζία θαη ζηνλ ΚΑΔ 15.6117.0001 
.πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ζην «Πηζηνπνίεζε 
ζπκκφξθσζεο παηδηθψλ ραξψλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» 

20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 

Γηα ηελ δεκηνπξγία πίζησζεο κε ΚΑΔ 20.6117.0001 θαη ηίηιν 
«Τπεξεζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηα 
απνξξίκκαηα» πνζνχ 23.400,00 επξψ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 20.6662.0002 θαη ηίηιν 
«Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ & ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 
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γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ Γεκνη. θσηηζκνχ Γήκνπ» κε ην πνζφ ησλ 
25.000,00 επξψ 

30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε ΚΑΔ 30.7322.0010 θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ζην «Γηακφξθσζε θαη εμσξατζκφο παηδηθψλ 
ραξψλ Άληηζζαο, Δξεζνχ, Κάπεο, Λεπεηχκλνπ, Μαληακάδνπ, Μεζνηφπνπ, 
Νάπεο, Πέηξαο, Πνιηρλίηνπ, ηγξίνπ θαη θάιαο Καιινλήο, Γήκνπ Γπηηθήο 
Λέζβνπ», κε ην πνζφ ησλ 50.000,00 επξψ (Δπηρνξήγεζε απφ ην 
πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ II) 

Γηα ηελ δεκηνπξγία πίζησζεο κε ΚΑΔ 30.7322.0011 κε ηίηιν 
«Γηακφξθσζε θαη εμσξατζκφο παηδηθψλ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», πνζνχ 
233.001,39 επξψ (Δπηρνξήγεζε απφ ην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ II) 

ηελ ίδηα σο άλσ Τπεξεζία, πξνβαίλεη ζηηο παξαθάησ 
ηξνπνπνηήζεηο ηίηισλ: α) ΚΑΔ 30.7322.0001 ζην «Πιαθφζηξσζε πιαηείαο 
ζηε ζέζε "ΠΛΑΚΙΑ” ζηελ 

Κνηλφηεηα Μεζνηφπνπ Γ.Δ. Δξεζνχ- Αληίζζεο» β) ΚΑΔ 
30.7322.0002 ζην «Γηακφξθσζε πιαηείαο ζηελ Κνηλφηεηα Λεπεηχκλνπ 
Γ.Δ. Μήζπκλαο» 

γ) ΚΑΔ 30.7326.0003 ζην «Καηαζθεπή γεπέδνπ (5X5) 
θαινρσξίνπ» δ) ΚΑΔ 30.7331.0009 ζην «Δπηζθεπή δεκνηηθνχ θηηξίνπ 
ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Βαηνχζαο (Αγξνηηθφ Ιαηξείν)» θαη ε) ΚΑΔ 
30.7333.0009 ζην «πληήξεζε δηαγξακκίζεσλ νδηθνχ δηθηχνπ Γήκνπ 
Γπηηθήο Λέζβνπ» 

35 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ 1. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο κε 
ΚΑΔ 35.6662.0003 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ ελ γέλεη εηδψλ» κε ην 
πνζφ ησλ 12.000,00 επξψ 
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62 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 
(έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ΠΓΔ) 

1. Γηα ηελ δεκηνπξγία πίζησζεο κε ΚΑΔ 62.7132.0001 θαη ηίηιν 
«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ θαη ινηπψλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη 
κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» πνζνχ 
150,000,00 επξψ 

64 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ, ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
(έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ΠΓΔ) 

1. Γηα ηελ δεκηνπξγία πίζησζεο κε ΚΑΔ 64.7323.0001 θαη ηίηιν 
«Καηαζθεπή ηξηψλ γεθπξψλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» ΠΓΔ 2019 ηεο 
ΑΔ 571 ηνπ ΤΠΤΜΔΓΙ, πνζνχ 150.000,00 επξψ 

Με ηελ παξνχζα αλακφξθσζε ην απνζεκαηηθφ δηακνξθψλεηαη ζην 
πνζφ ησλ 69.252,50 επξψ. 

 

2 2ο 64 «πκπιήξσζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 15/2019 (ΟΡΘΖ 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) ΑΓ κε 

ηίηιν «ύζηαζε 

Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο ζηνλ Γήκν Γπη. 

Λέζβνπ- Δθινγή Πξνέδξνπ, 

Αληηπξνέδξνπ θαη κειώλ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

(αλαιπηηθά) αξκνδηόηεηαο 

[Οκόθσλα] 

Α. ΤΣΖΝΔΗ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΛΔΒΟΤ». 

  

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

 

θνπόο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη: 

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

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ όισλ ησλ ζρνιείσλ (ζέξκαλζεο, θσηηζκνύ, ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, ηειεθώλνπ, αγνξάο αλαιώζηκσλ πιηθώλ θιπ.) 



 11 

ηεο νηθείαο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο». 

β) Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηηο θαζαξίζηξηεο ησλ ζρνιείσλ. 

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

ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνύ ηνπο. 

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

εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από απηά. 

ε) Ζ ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ηελ αξκόδηα δηεύζπλζε πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο, κε έπηπια 

ή άιια είδε εμνπιηζκνύ από ηνλ ΟΚ θαη κε βηβιία από ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληίζηνηρα. 

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

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. 

 

Πόξνη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη: 

α) ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε από ηνπο ΚΑΠ 

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

έθηαθηε επηρνξήγεζε ην ύςνο ηεο νπνίαο δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113 παξ. 6 πεξίπη. α θαη β ηνπ Ν. 1892/1990. 

γ) νη  πξόζνδνη ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο. 

δ) νη εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

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

ζη) θάζε άιιε λόκηκε πεγή. 

 

Γηνίθεζε: Σν Ννκηθό Πξόζσπν δηνηθείηαη από δεθαπεληακειέο [15κειέο] 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ νξίδεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ παξαθάησ 

ζύλζεζε: 
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Δλλέα (9) κέιε αηξεηνί ή δεκόηεο πνπ νξίδνληαη από ην Γήκαξρν, κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο αλαπιεξσκαηηθνύο. 

Γύν (2) κέιε δεκνηηθνί ζύκβνπινη ή δεκόηεο πνπ πξνηείλνληαη από ηηο ινηπέο 

παξαηάμεηο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπο 

Γύν (2) δηεπζπληέο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, κε δύν αλαπιεξσκαηηθνύο. 

Μία (1) εθ ησλ αξραηόηεξσλ λεπηαγσγώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ηελ αλαπιεξώηξηά ηεο. 

Μία (1) εθπξόζσπνο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ηελ αλαπιεξώηξηά ηεο. 

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηα 

νπνία αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αθνινπζεί ηελ δεκνηηθή 

πεξίνδν θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην από ηα κέιε απηά εθιέγεη ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ 

Αληηπξόεδξν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. Δάλ ζην Γ.. κεηέρεη ν Γήκαξρνο, ηόηε 

απηνδίθαηα θαζίζηαηαη πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Σν Ννκηθό Πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή 

από ηνλ Πξόεδξν θαη, όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

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

ζα ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο α) ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ λ. 3463/2006 

θαη β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/2019 θαζώο θαη ζηελ αξηζκ. 
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πξση.8440/24.02.2011 απόθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. «Καζνξηζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη ξύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ απηώλ» (Β΄ 318), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 8440/2011 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

(ΦΔΚ 3537/20-9-2019 η.Β΄). 

 

Β. ΤΓΚΡΟΣΔΗ δεθαπεληακειέο [15-κειέο] Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», απνηεινύκελν από ηνπο θάησζη : 
 

1. Σελ Κνριηαξίδνπ Αλέδα, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Καξηώηνπ Δπηπρία, εθ ησλ 

αξραηόηεξσλ Νεπηαγσγώλ. 

2. Σνπο θ.θ. Υνλδξνληθόια Πάηξνθιν, θαη Υαηδετσάλλνπ Υξηζηόδνπιν, κε 

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

αληίζηνηρα, εθ ησλ πέληε αξραηόηεξσλ Γηεπζπληώλ. 

3. Σελ θ. Πηξπηξή Καηεξίλα, κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ. Αιηδατνύζη Αιεμία, σο 

εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ. 

 

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

 

-Πεξηβνιάξε Νηθόιαν (Γεκνηηθό ύκβνπινο πιεηνςεθίαο) 

-Κόβξα Κσλζηαληίλν (Γεκνηε) 

-Αμή Αλδξέα (Γεκνηηθό ύκβνπιν πιεηνςεθίαο)  

-Αιεμίνπ Γεκήηξην (Γεκόηε) 

-Υξπζνζηόκνπ –Κπξαηδή Παλαγηώηε (Γεκόηε) 

-Μνπηδνπξέιιε Νίθε (Γεκόηηζζα) 

-Γνπληά-Κεθάια Υξύζα (Γεκόηηζζα) 

-Βνπξαλή Παλαγηώηε (Γεκόηε) 

-Κσζηάθε Δηξήλε(Γεκόηηζζα) 

 

Με αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ζεηξά αλαπιήξσζεο, ηνπο : 

 

-Ησαθείκ Εαραξνύια (Γεκνηηθό ύκβνπιν πιεηνςεθίαο) 



 14 

-Πειέθν Υάξε (Γεκόηε) 

-Φξαληδή Γεκήηξην (Γεκόηε) 

-νθνύ Μαξία (Γεκόηηζζα) 

-Νηθνιάξα Αγγέια (Γεκόηηζζα) 

-Σζηξηπιή Γεσξγία (Γεκόηηζζα) 

-Παπαληθνιάνπ Δπζηξαηία (Γεκόηηζζα) 

-Υησηέιιε Ησάλλε (Γεκόηηζζα) 

-Λαγνύηαηδε Δηξήλε (Γεκόηηζζα). 

 

4. β) Από ηηο παξαηάμεηο ηεο Αληηπνιίηεπζεο, ηνπο θάησζη . 

 

1. Εαγθνύιε Γεκήηξην (Γεκνηηθό ύκβνπιν), κε αλαπιεξσηή ηνλ Κνηδακάλε 

Διεπζέξην (Γεκνηηθό ύκβνπιν) θαη 

2. Παληαρό Αληώλην (Γεκνηηθό ύκβνπιν), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Καδακία νθία 

(Γεκόηηζζα). 

 

Γ. ΟΡΗΕΔΗ Πξόεδξν ηεο «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» ηνλ θν. Πεξηβνιάξε Νηθόιαν θαη Αληηπξόεδξν απηήο  

ηνλ θν. Κόβξα Κσζηαληίλν. 

 

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

Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» αθνινπζεί ηελ 

ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

Γ. πκπιεξώλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 15/2019 (νξζή επαλάιεςε) πξνεγνύκελε 

απόθαζή ηνπ, νξίδνληαο όηη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ ππάγνληαη νη εμήο 

ζρνιηθέο κνλάδεο: 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΦΗΛΗΑ ΛΔΒΟΤ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΚΑΜΗΝΔΑ ΛΔΒΟΤ - ΣΡΑΣΖ ΜΤΡΗΒΖΛΖ 
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΠΖ ΚΛΔΗΟΤ ΠΔΛΟΠΖ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΔΣΡΑ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΑΣΟΤΑ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΔΡΑΜΗΟΤ - ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΓΡΑ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΗΓΡΗΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΟΤΣΑΡΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΦΖ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΤΓΖΡΧΝ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΤΦΖ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΗΓΡΗ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΖΘΤΜΝΑ- ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ ΛΔΒΟΤ- ΓΔΡΟΝΣΔΛΛΔΗΟΝ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΑΝΣΗΑ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΝΣΗΑ ΛΔΒΟΤ - ΣΔΡΠΑΝΓΡΔΗΟ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΛΟΥΧΡΗ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΖ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΑΓΡΑ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΥΗΓΖΡΧΝ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΔΟΣΟΠΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΔΡΔΟΤ ΛΔΒΟΤ - ΘΔΟΦΡΑΣΔΗΟ 

1ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ ΛΔΒΟΤ 

2ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΠΖ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΡΗΑ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΒΡΗΑ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΜΔΟΣΟΠΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΔΣΡΑ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΓΑΦΗΧΝ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΑΦΗΧΝ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΜΖΘΤΜΝΑ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΔΡΔΟΤ ΛΔΒΟΤ 
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ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΦΗΛΗΑ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΒΑΣΟΤΑ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΟΤΣΑΡΟY ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΤΚΑΜΗΝΔΑ ΛΔΒΟΤ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΗΒΟΡΗΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ ΛΔΒΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ. 

 

3 3ο
 

65 «πκπιήξσζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 16/2019 (ΟΡΘΖ 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) ΑΓ κε 

ηίηιν «ύζηαζε 

Γεπηεξνβάζκηαο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο ζηνλ Γήκν Γπη. 

Λέζβνπ- Δθινγή Πξνέδξνπ, 

Αληηπξνέδξνπ θαη κειώλ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

(αλαιπηηθά) αξκνδηόηεηαο 

ηεο νηθείαο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο.» 

[ΟΜΟΦΧΝΑ] 

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. 

 

θνπόο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη: 

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

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ όισλ ησλ ζρνιείσλ (ζέξκαλζεο, θσηηζκνύ, ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, ηειεθώλνπ, αγνξάο αλαιώζηκσλ πιηθώλ θιπ.) 

β) Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηηο θαζαξίζηξηεο ησλ ζρνιείσλ. 

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

ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνύ ηνπο. 

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

εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από απηά. 

ε) Ζ ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ηελ αξκόδηα δηεύζπλζε πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο, κε έπηπια 

ή άιια είδε εμνπιηζκνύ από ηνλ ΟΚ θαη κε βηβιία από ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληίζηνηρα. 

ζη) Ζ ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ ζηήξημε ηεο 
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δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. 

 

Πόξνη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη: 

α) ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε από ηνπο ΚΑΠ 

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

έθηαθηε επηρνξήγεζε ην ύςνο ηεο νπνίαο δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113 παξ. 6 πεξίπη. α θαη β ηνπ Ν. 1892/1990. 

γ) νη  πξόζνδνη ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο. 

δ) νη εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

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

ζη) θάζε άιιε λόκηκε πεγή. 

 

Γηνίθεζε: Σν Ννκηθό Πξόζσπν δηνηθείηαη από δεθαπεληακειέο [15κειέο] 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ νξίδεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ παξαθάησ 

ζύλζεζε: 

 

Δλλέα (9) κέιε αηξεηνί ή δεκόηεο πνπ νξίδνληαη από ην Γήκαξρν, κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο αλαπιεξσκαηηθνύο. 

Γύν (2) κέινε δεκνηηθνί ζύκβνπινη ή δεκόηεο πνπ πξνηείλεηαη από ηηο ινηπέο 

παξαηάμεηο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Γύν (2) δηεπζπληέο/δηεπζύληξηεο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε δύν 

αλαπιεξσκαηηθνύο. 

Μία (1) εθπξόζσπνο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, κε 

ηελ αλαπιεξώηξηά ηεο. 

Μία (1) εθπξόζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζε καζεηηθό 

δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ αλαπιεξώηξηά ηεο. 

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηα 

νπνία αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ. 
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Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αθνινπζεί ηελ δεκνηηθή 

πεξίνδν θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην από ηα κέιε απηά εθιέγεη ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ 

Αληηπξόεδξν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. Δάλ ζην Γ.. κεηέρεη ν Γήκαξρνο, ηόηε 

απηνδίθαηα θαζίζηαηαη πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Σν Ννκηθό Πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή 

από ηνλ Πξόεδξν θαη, όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

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

ζα ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο α) ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ λ. 3463/2006 

θαη β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/2019 θαζώο θαη ζηελ αξηζκ. 

πξση.8440/24.02.2011 απόθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. «Καζνξηζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη ξύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ απηώλ» (Β΄ 318), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 8440/2011 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

(ΦΔΚ 3537/20-9-2019 η.Β΄). 

 

Β. ΤΓΚΡΟΣΔΗ δεθαπεληακειέο [15 κειέο] Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», απνηεινύκελν από ηνπο θάησζη : 
 

 

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

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

αξραηόηεξσλ Γηεπζπληώλ. 

 

2- Σελ θα. Σξύπαηδε Μαξία, κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ. Θενδσξίδνπ Άλλα, σο 

εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ. 
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3. Σελ θα. Ατβαιηώηε Αλαζηαζία, κε αλαπιεξώηξηα ηελ θα. Σδηακπάζε 

Βαζηιεία, σο εθπξόζσπν ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ. 

 

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

-Βαξειηδή Απόζηνιν(Γεκνηηθό ύκβνπιν) 

-Αιεμηάδε Δπάγγειν (Γεκόηε) 

-Βνγηαηδή Βαζίιεην (Γεκόηε) 

-Κνπικαλδά Παλαγηώηε (Γεκόηε) 

-Σηλέιιε Γξεγόξε (Γεκόηε) 

-Κακπέξνπ Αθξνδίηε (Γεκόηηζζα) 

-Ησαλλίδνπ Δπγελία (Γεκόηηζζα) 

-Κεξακηηδή Αξγύξην (Γεκόηε) 

-Υαηδεπαλαγηώηνπ Καιιηόπε (Γεκόηηζζα) 

 

Με αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ζεηξά αλαπιήξσζεο, ηνπο : 

 

-Καηαλάθε Ησάλλα-Μαξία (Γεκνηηθή ύκβνπιν) 

-Αγξηηέιιε Ησάλλε (Γεκόηε) 

-Παπαληθνιάνπ Δπζηαηία (Γεκόηηζζα) 

-Θεβαίνπ Παλαγηώηα (Γεκόηηζζα) 

-Παιαηνιόγνπ Σαμηαξρνύια (Γεκόηηζζα) 

-Κνπθνπξνπβιή Θενδώξα (Γεκόηηζζα) 

-Παπαδνπνύινπ Διέλε (Γεκόηηζζα) 

-Κνπηζνύ-Πεηξηηδηθιή Διέλε (Γεκόηηζζα) 

-ηπςηαλό Ησάλλε (Γεκόηε). 

 

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

 

1.Σνλ Αιεμίνπ Δπζηξάηην (Γεκνηηθό ύκβνπιν) κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Υαηδεθπξηαδή Υξπζόζηνκν (Γεκνηηθό ύκβνπιν). 

 

2. Σνλ πθά Ησάλλε (Γεκνηηθό ζύκβνπιν), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Γεξακάλε 
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Υαξά (Γεκόηηζζα). 

 

Γ. ΟΡΗΕΔΗ Πξόεδξν ηεο «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ», ηνλ θν. Βαξειηδή Απόζηνιν, θαη 

Αληηπξόεδξν απηήο ηνλ θν. Αιεμηάδε Δπάγγειν. 

 

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

Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ» αθνινπζεί ηελ 

ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

Γ. ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΗ ηελ ππ’ αξηζκ. 16/2019 (νξζή επαλάιεςε) 

πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ, νξίδνληαο όηη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ 

ππάγνληαη νη εμήο ζρνιηθέο κνλάδεο: 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΓΤΜΝΑΗΟ & Λ.Σ. ΑΓΡΑ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΝΣΗΑ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΡΔΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΔΣΡΑ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΦΗΛΗΑ "Καιθαγηάλλεην" 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΝΣΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ "Ηγλάηηνο Αγαιιηαλόο" 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΔΣΡΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ. 
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       Καιινλή, 21 Μαξηνπ  2020 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                 ηνπ Γήκνπ ΓπηηθήοΛέζβνπ 

 

                                                                                                                                                                   ΓΔΛΑΓΧΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

 


