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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

                                                       

 

 

Π Ι  Ν Α Κ Α Σ    Θ  Ε  Μ  ΑΤ  Ω  Ν   14
η ς

/9 -6-2021 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του κ. Βουνατσή 

Θεόδωρου από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (ΨΥΓΕΙΑ 

ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ) 

Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του κ. Βουνατσή Θεόδωρου από τη 

θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (ΨΥΓΕΙΑ 

ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ) 

154 

2. Διανομή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος  

Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Νήσου Λέσβου 

στους  Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου – Ορισμός 

Διαχειριστού 

Εγκρίθηκε η διανομή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του 

καταργηθέντος  Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού & 

Τουρισμού Νήσου Λέσβου στους  Δήμους Μυτιλήνης και 

Δυτικής Λέσβου – Ορισμός Διαχειριστού 

155 

3. Μίσθωση δημοτικού περιπτέρου στη Σκάλα Μιστεγνών  της 

Δημοτικής ενότητας Λουτρόπολης Θερμής 

Εγκρίθηκε η απευθείας μίσθωση του δημοτικού περιπτέρου στη 

Σκάλα Μιστεγνών  της Δημοτικής ενότητας Λουτρόπολης 

Θερμής 

156 

4. Ενημέρωση-συζήτηση για τις καταστροφές στην ελαιοκαλλιέργεια 

και τα προβλήματα που απασχολούν τους ελαιοπαραγωγούς 

Έγινε ενημέρωση-συζήτηση για τις καταστροφές στην 

ελαιοκαλλιέργεια και τα προβλήματα που απασχολούν τους 

ελαιοπαραγωγούς και προτάθηκε η συγκρότηση τριμελούς 

ομάδας εργασίας για τη σύνταξη σχετικής επιστολής- που θα 

αιτείται από τους γεωπόνους εξέταση των αιτίων της ζημιάς που 

υπέστη ο ελαιόκαρπος και από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση των 

ελαιοπαραγωγών-η οποία θα αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς 

---- 
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Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έγκριση αποχώρησης του Δήμου Μυτιλήνης από τον «Σύνδεσμο 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και 

Δυτικής Λέσβου» και τη λύση του από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αιγαίου, μετά τις 30 Ιουνίου 2021 

Εγκρίθηκε η αποχώρηση του Δήμου Μυτιλήνης από τον 

«Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων 

Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου» και τη λύση του από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, μετά τις 30 Ιουνίου 2021 

157 

2. Έγκριση απευθείας μίσθωσης του Κοινοτικού Καφενείου Κώμης 

της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής 

Εγκρίθηκε η απευθείας μίσθωση του Κοινοτικού Καφενείου 

Κώμης της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής 
158 

3. Αποδοχή αιτήματος Αχιλλέα Μανάβη για δωρεάν παραχώρηση στο 

Δήμο Μυτιλήνης ακινήτου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην 

Κοινότητα Λουτρών 

Αποδοχή αιτήματος Αχιλλέα Μανάβη για δωρεάν παραχώρηση 

στο Δήμο Μυτιλήνης ακινήτου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται 

στην Κοινότητα Λουτρών 

159 

4. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη συντήρηση-

αποκατάσταση λιθόκτιστης προσφυγικής κατοικίας στη Σκάλα 

Λουτρών, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο- Ανάκληση της υπ’ 

αριθμ. 421/2020 Απόφασης Δ.Σ. 

Εγκρίθηκε η Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη 

συντήρηση-αποκατάσταση λιθόκτιστης προσφυγικής κατοικίας 

στη Σκάλα Λουτρών, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο- 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 421/2020 Απόφασης Δ.Σ. 

160 

5. Τροποποίηση Γ.Π.Σ. του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης που 

εγκρίθηκε με  το ΦΕΚ 328/Δ/30-7-2007 στην προς πολεοδόμηση 

περιοχή «Χαλίκων» 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση Γ.Π.Σ. του Διευρυμένου Δήμου 

Μυτιλήνης που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 328/Δ/30-7-2007 στην 

προς πολεοδόμηση περιοχή «Χαλίκων» 

161 

6. Έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων, της 

συνέχισης λειτουργίας ως Κ.Υ.Ε «παραδοσιακό καφενείο», επί της  

οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη 51 στη Μυτιλήνη 

Εγκρίθηκε η κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων, της 

συνέχισης λειτουργίας ως Κ.Υ.Ε «παραδοσιακό καφενείο», επί 

της  οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη 51 στη Μυτιλήνη 

162 

7. Έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων, της 

συνέχισης λειτουργίας ως Κ.Υ.Ε «Αρτοζαχαροπλαστείο», επί της  

οδού Ηλία Ηλιού εντός Πάρκου Αγίας Ειρήνης 

Εγκρίθηκε η κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων, της 

συνέχισης λειτουργίας ως Κ.Υ.Ε «Αρτοζαχαροπλαστείο», επί 

της  οδού Ηλία Ηλιού εντός Πάρκου Αγίας Ειρήνης 

163 

8. Αφαίρεση κιγκλιδώματος επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη 

Μυτιλήνη 

Εγκρίθηκε η αφαίρεση κιγκλιδώματος επί της οδού Ελευθερίου 

Βενιζέλου στη Μυτιλήνη 

164 

9. Τοποθέτηση κυκλοφοριακών πινακίδων για ορισμό θέσης 

φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηλίας Ηλιού στη Μυτιλήνη 

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση κυκλοφοριακών πινακίδων για ορισμό 

θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηλίας Ηλιού στη 

Μυτιλήνη 

165 

10. Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού επιβατικού 

αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης 

Εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού επιβατικού 

αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης 
166 

11. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Λήψη  

και ανάλυση δειγμάτων εδάφους, ύδατος και υπολειμμάτων της 

πυρκαγιάς στο ΚΥΤ Μόριας» 

Εγκρίθηκε η ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας 

«Λήψη  και ανάλυση δειγμάτων εδάφους, ύδατος και 

υπολειμμάτων της πυρκαγιάς στο ΚΥΤ Μόριας» 

167 
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12. Έγκριση καταβολής σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας 

(Μ.Α.Π.) και του γάλακτος ετών 2012, 2013 και 2014 στον 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου 

Λέσβου, Καλαποδά Εμμανουήλ 

Εγκρίθηκε η καταβολή σε χρήμα των μέσων ατομικής 

προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος ετών 2012, 2013 και 

2014 στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

πρώην Δήμου Λέσβου, Καλαποδά Εμμανουήλ 

168 

13. Έγκριση 22
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 22
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 

169 

14. Έγκριση 23
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 23
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 

170 

15. Έγκριση 25
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 25
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 
171 

16. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο:  «Εξειδικευμένες 

μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ.» 

Εγκρίθηκε η ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο:  «Εξειδικευμένες 

μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ.» 
172 

17. Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων α) 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ», β) «ΕΜΠΡΟΣ», γ) «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», 

δ) «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» ε) «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», στ) «ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» ζ) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και η) λοιπών τιμολογίων 

Εγκρίθηκε η διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των 

εφημερίδων α) «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ», β) «ΕΜΠΡΟΣ», γ) «ΤΑ 

ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», δ) «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» ε) «ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», στ) «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» ζ) 

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και η) λοιπών τιμολογίων 

173 

 

 

 

                                                                                                                                               Μυτιλήνη, 10/6/2021 

                 

                                                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                                Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

 

 

                                                                                                                          ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


