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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            Μυτιλήνη, 21/4/2017 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     

                                                       

 

Π Ι  Ν Α Κ Α Σ    Θ  Ε  Μ  ΑΤ  Ω  Ν   12
η ς

/20-4-2017 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

---- 
Λήψη απόφασης για την αιτιολόγηση  του κατεπείγοντος της 

12
ης

/20-4-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

Ομόφωνα εγκρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

σύγκληση της 12
ης

/20-4-2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 

βάσει της αριθ. πρωτ. 19660/19-4-2017 πρόσκλησης  
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Ημερήσιας Διάταξης 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Σχέδιο τροποποιήσεων 

του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

 Διεξήχθη διαλογική συζήτηση κατά την οποία τέθηκαν 

ερωτήσεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις, παρατέθηκαν πληροφορίες 

για προγενέστερες διαδικασίες-ενέργειες σχετικά με τη 

ζητούμενη διάσπαση του Δήμου Λέσβου ,έγιναν τοποθετήσεις, 

αναφέρθηκαν λεπτομερώς δυσλειτουργίες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, προβλήματα λόγω αλληλοεπικαλύψεων 

αρμοδιοτήτων, έλλειψης πόρων και άκαμπτης γραφειοκρατίας, 

επί της πρότασης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης , της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 

4368/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Με πρόσκληση προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους θα 

ζητηθεί  η άμεση και έγγραφη υποβολή προτάσεων επί της 

αναθεώρησης του «Καλλικράτη», ενόψει της επικείμενης 

επίσκεψης στο νησί, του  κ.Κώστα Πουλάκη, Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

----- 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα λειτουργικά προβλήματα της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης 

Ομόφωνα το Σώμα στηρίζει τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα 

(απόδοση χώρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, άμεση ψήφιση των 

σχετικών απαιτούμενων Προεδρικών Διαταγμάτων)των 
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εργαζομένων του αεροδρομίου Μυτιλήνης, που τέθηκαν στην 

διαπαραταξιακή Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

202/2017 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λέσβου και παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της κ. 

Κουνιαρέλλη Ηλία, μετά  την παραχώρηση του αεροδρομίου 

Μυτιλήνης στην ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων 

«Fraport» . 

Διεκδικεί παράλληλα την απόδοση στο Δήμο Λέσβου, των 

νόμιμων ανταποδοτικών τελών για τις υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας τόσο στα έργα που θα εκτελεστούν όσο και στις 

υπηρεσίες που θα παρέχονται.  

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων 

για τις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού του Αγ. Γεωργίου 

Ομόφωνα εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης επιχορήγησης 

πολιτιστικών συλλόγων για τις τοπικές εκδηλώσεις εορτασμού 

του Αγ. Γεωργίου 
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                                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                          Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

                                                                                                                               Γεώργιος Ψάνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


