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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                       ΑΔΑ: 6Α8Φ46ΜΓΘΓ-6ΜΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       
 Από το Πρακτικό της αριθμ. 24

ης
/17-12-2021 τακτικής Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     365/2021 

 

ΘΕΜΑ 1
ο  

εκτός Η/Δ: Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της βίας κατά 

των γυναικών. 
 

Σήμερα, την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης 6:00 μ.μ. 

πραγματοποιήθηκε τακτική, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

38777/13-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου, κ. Χατζηγιάννη Δημοσθένη, που 

δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο 

στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με:  α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), γ) την ΚΥΑ 

αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 77146/2021 (ΦΕΚ 5816/Β/11-12-2021) και δ) την αριθμ. εγκυκλ. ΥΠ.ΕΣ. 

643/Α.Π. 69472/24-9-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. 

Χατζηγιάννης Δημοσθένης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο τριάντα δύο (32) μελών - το 33ο μέλος έχει τεθεί σε αργία με την αριθμ. πρωτ. 

ΕΜΠ 34/23-9-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 236Α του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 129 του Ν.4555/2018- ήταν παρόντα τα  είκοσι τέσσερα (24) μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης-Πρόεδρος 

2. Βουνατσής Θεόδωρος- Αντιπρόεδρος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

3. Ζερβού Μαρία-Γραμματέας              

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

4. Αλεξανδρή Δήμητρα                         

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

5. Ανδρεαδέλλη Βασιλική 

6. Ανδριώτης-Κωνστάντιος Παναγιώτης 

1. Βαλάκος Παναγιώτης 

2. Βάλεσης Παναγιώτης 

3. Μαλλιαρός Δημήτριος 

4. Φλώρος Γεώργιος 

5. Φραντζέσκος  Μιχαήλ 

6. Χαραλάμπους Συμεών 

7. Χοχλάκα Βασιλική 

8. Ψωμάς-Ατσίδης Θεόδωρος 
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(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

7. Ανδριώτου Μυρσίνη 

8. Άνεμος Ιωάννης                                 

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

9. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

10. Βαρβαγιάννης Δημήτριος                   

(μέσω τηλεδιάσκεψης)  

11. Βατός Ιωάννης 

12. Γιαννάκα-Βασιλούδη Εριφύλη*          

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

13. Δαγκλής Ευστράτιος 

14. Ζαφειρίου Παναγιώτης 

15. Κατσαβέλλης Παναγιώτης                 

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

16. Κόμβος Ευστράτιος 

17. Κουνέλλης Κωνσταντίνος                 

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

18. Μαμάκος Μιχαήλ** 

19. Μανούσος Παράσχος                         

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

20. Τζιμής Ευστράτιος                                   

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

21. Τσακύρης Παναγιώτης 

22. Τσιριγώτη Νίκη 

23. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος*** 

24. Χιωτέλλη Εριφύλη 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Κύτελης 

Ευστράτιος, βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Μυτιλήνης,  βάσει των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, εκ των 

οποίων συμμετείχαν οι πρόεδροι: 1) Μυτιλήνης: Κουζινόγλου Αλέξανδρος (μέσω 

τηλεδιάσκεψης), 2) Αγάσου: Ρουγκέλλη Διαμάντη (μέσω τηλεδιάσκεψης) και 3) 

Λουτρών: Μαμώλης Βασίλειος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. 

Κουντουρέλλης Ηρακλής. 

Στη συνεδρίαση πρακτικά τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Κριπιντήρης Ευστράτιος, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 869/2019 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης. 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

* Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων και πριν τη συζήτηση των θεμάτων 

εκτός ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Γιαννάκα-Βασιλούδη 

Εριφύλη   



 

 3 

** Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Μαμάκος Μιχαήλ 

*** Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας 

διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους: 

1. Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της βίας κατά των γυναικών 

2. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης στην εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» του ποσοστού 

ιδιοκτησίας του Δήμου Μυτιλήνης στο οικόπεδο στη θέση «ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ». 

3. Έγκριση 83ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού 

έτους 2021. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις επί του κατεπείγοντος των θεμάτων και τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα  
ΚΡΙΝΕΙ τα προτεινόμενα θέματα ως κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν στη 

σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., ως έκτακτα. 

 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του Σώματος το έγγραφο που κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη «ΜΕ 

ΠΥΞΙΔΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ», προκειμένου να συνταχθεί Ψήφισμα καταδίκης της βίας κατά 

των γυναικών, ήτοι: 

 

«H βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη και να επηρεάζει τις 

γυναίκες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, 

εισοδήματος, κοινωνικής θέσης και χώρας καταγωγής ή διαμονής, αποτελεί δε ένα από τα 

σοβαρότερα εμπόδια για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.  

Η καθημερινή βία εντάθηκε τον καιρό της πανδημίας και του εγκλεισμού, όπως έχουν 

καταγράψει όλες οι έρευνες, στο πλαίσιο της οικογένειας και των διαπροσωπικών 

σχέσεων. 

Όλο και περισσότερες γυναίκες μιλούν, για αυτό και παράλληλα επιβεβαιώνεται   η 

αύξηση των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας και βιασμού. 

Η αποκορύφωση της βίας καταγράφεται τραγικά με τις γυναικοκτονίες: από το 2007 έως 

σήμερα μετράμε, κατά μέσο όρο, μία γυναικοκτονία το μήνα με δράστη σύζυγο ή 

σύντροφο, γιο, πατέρα ή άλλον άνδρα που θεωρούσε κτήμα του τη δολοφονημένη 

γυναίκα. Ο αριθμός των ανεξιχνίαστων γυναικοκτονιών είναι, προς το παρόν, 

άγνωστος… 

Ως Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης δηλώνουμε πως στηρίζουμε τον αγώνα των 

γυναικών για: 
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 να προσεγγίζονται τα θύματα, με σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους και να 

ενθαρρύνονται να καταγγείλουν τη βίαιη σε βάρος τους συμπεριφορά. Η ανοχή 

μας πρέπει να είναι μηδενική σε αυτά τα φαινόμενα, μόνο έτσι θα σπάσει το 

απόστημα της βίας κατά των γυναικών. 

 να εισαχθεί στο νόμο ο όρος γυναικοκτονία, δηλαδή ο φόνος λόγω φύλου, ώστε να 

γίνει ορατή στην κοινωνία ως μια συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. 

 την άμεση εφαρμογή ΟΛΩΝ των μέτρων προστασίας και στήριξης των επιζωσών 

βίας και των παιδιών τους, θυμάτων ή μαρτύρων, που περιλαμβάνει η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης. 

 την εξάλειψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. 

 την ενίσχυση, τον πολλαπλασιασμό των δομών στήριξης γυναικών,  τη διεύρυνση 

του ωραρίου λειτουργίας και την πλαισίωση και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, 

για να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική ψυχοκοινωνική στήριξη, φιλοξενία 

και νομική εκπροσώπηση. 

Η βία κατά των γυναικών υπονομεύει τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών, 

παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.». 

 

Μετά τη διαλογική συζήτηση επί του θέματος, η οποία περιλαμβάνεται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία 

καταμετρήθηκαν: 

 Παρόντες: Είκοσι τρεις (23) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 «Υπέρ»: Είκοσι ένα (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 «Απείχαν» της ψηφοφορίας: Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Τσιριγώτη 

Νίκη, Κόμβος Ευστράτιος 

 

Η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» απείχε της ψηφοφορίας, ζητώντας να 

γίνει εκτενέστερη συζήτηση επί του θέματος, προκειμένου το εκδοθέντα Ψήφισμα να 

αναφέρεται  και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα των γυναικών στη 

σημερινή κοινωνία. 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  65 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» περί αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020). 

3. Το προτεινόμενο Ψήφισμα καταδίκης της βίας κατά των γυναικών, που είναι 

συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

4. Τη συζήτηση επί του θέματος  

5. Τη γενόμενη ψηφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκδοση Ψηφίσματος καταδίκης της βίας κατά των γυναικών, ως 

ακολούθως: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 
«Ως Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης δηλώνουμε πως στηρίζουμε τον αγώνα των 

γυναικών για: 

 να προσεγγίζονται τα θύματα, με σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους και να 

ενθαρρύνονται να καταγγείλουν τη βίαιη σε βάρος τους συμπεριφορά. Η ανοχή 

μας πρέπει να είναι μηδενική σε αυτά τα φαινόμενα, μόνο έτσι θα σπάσει το 

απόστημα της βίας κατά των γυναικών. 

 να εισαχθεί στο νόμο ο όρος γυναικοκτονία, δηλαδή ο φόνος λόγω φύλου, ώστε να 

γίνει ορατή στην κοινωνία ως μια συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. 

 την άμεση εφαρμογή ΟΛΩΝ των μέτρων προστασίας και στήριξης των επιζωσών 

βίας και των παιδιών τους, θυμάτων ή μαρτύρων, που περιλαμβάνει η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης. 

 την εξάλειψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. 

 την ενίσχυση, τον πολλαπλασιασμό των δομών στήριξης γυναικών,  τη διεύρυνση 

του ωραρίου λειτουργίας και την πλαισίωση και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, 

για να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική ψυχοκοινωνική στήριξη, φιλοξενία 

και νομική εκπροσώπηση. 

Η βία κατά των γυναικών υπονομεύει τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών, 

παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία». 

 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 365. 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

                   Συμβουλίου Μυτιλήνης 
                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   

 

 

 

                Χατζηγιάννης Δημοσθένης 
 

 


