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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Μυτιλήνη, 20/12/2021                         

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

                                                       

 

Π Ι  Ν Α Κ Α Σ    Θ  Ε  Μ  ΑΤ  Ω  Ν   24
η ς

/17-12-2021 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της βίας κατά των γυναικών Ψήφισμα: Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης δηλώνει πως στηρίζει 

τον αγώνα των γυναικών για: 

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. 

 

λόγω φύλου, ώστε να γίνει ορατή στην κοινωνία ως μια συγκεκριμένη 

εγκληματική πράξη. 

των επιζωσών βίας και των παιδιών τους, θυμάτων ή μαρτύρων, που 

περιλαμβάνει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

ι της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 

εργασίας. 

  

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. 

365 
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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» 

Εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 5 έτη στην  

εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» του ποσοστού ιδιοκτησίας 

του Δήμου Μυτιλήνης στο οικόπεδο στη θέση «ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ» 

366 

3. Έγκριση 83
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 83
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 
367 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. Αποδοχή παραχώρησης στο Δήμο Μυτιλήνης, με τη μορφή 

χρησιδανείου, ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. 

Εγκρίθηκε η αποδοχή παραχώρησης στο Δήμο Μυτιλήνης, με τη 

μορφή χρησιδανείου, ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. 
368 

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 213/2021 (ΑΔΑ: 93ΥΞ46ΜΓΘΓ-

ΞΞΜ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απευθείας 

μίσθωσης δημοτικών ακινήτων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λέσβου 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 213/2021 

(ΑΔΑ: 93ΥΞ46ΜΓΘΓ-ΞΞΜ) Απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ήτοι η απευθείας μίσθωσης δημοτικών ακινήτων 

στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λέσβου για 9 έτη. 

369 

3. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της σύνταξης 

του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου 

Μυτιλήνης» 

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας με 

τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της 

σύνταξης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 

του Δήμου Μυτιλήνης» 

370 

4. Άρση υφιστάμενης ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή 

«Σουράδα» Μυτιλήνης (αίτημα Ελισάβετ Ραλλίδη) 

Εγκρίθηκε η άρση υφιστάμενης ασυμφωνίας ρυμοτομικού 

σχεδίου στην περιοχή «Σουράδα» Μυτιλήνης (αίτημα Ελισάβετ 

Ραλλίδη) 

371 

5. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας δημοτικής οδού στην περιοχή 

«Ακλειδιού» της Κοινότητας Μυτιλήνης 

Διαπιστώθηκε η ανάγκη ονομασίας δημοτικής οδού στην 

περιοχή «Ακλειδιού» της Κοινότητας Μυτιλήνης 
372 

6. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & λειτουργίας τις Κυριακές & 

εξαιρέσιμες μέρες του ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

λόγω της ανάγκης φύλαξης αυτού και εξαίρεση των τεσσάρων (4) 

φυλάκων που απασχολούνται στον Ξενώνα από την εφαρμογή 

πενθήμερης εργασίας στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», για το έτος 2022 

Εγκρίθηκε η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & λειτουργίας τις 

Κυριακές & εξαιρέσιμες μέρες του ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ λόγω της ανάγκης φύλαξης αυτού και 

εξαίρεση των τεσσάρων (4) φυλάκων που απασχολούνται στον 

Ξενώνα από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας στα πλαίσια της 

ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», για 

το έτος 2022 

373 

7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 

συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και υπηρεσιών που αφορούν 

στην προμήθεια υγρών καυσίμων, ανταλλακτικών και τις εργασίες 

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής 

συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και υπηρεσιών που αφορούν 

στην προμήθεια υγρών καυσίμων, ανταλλακτικών και τις 

374 
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συντήρησης και επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων έργου του 

Δήμου, έτους 2022 

εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων - 

μηχανημάτων έργου του Δήμου, έτους 2022 

8. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μιχαλέλη,  

οικονομικού έτους 2022 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος Παναγιώτη 

Μιχαλέλη,  οικονομικού έτους 2022 
375 

9. Έγκριση 77
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 77
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 
376 

10. Έγκριση 78
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 78
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 
377 

11. Έγκριση 80
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 80
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 
378 

12. Έγκριση 81
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 81
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 
379 

13. Έγκριση 82
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 82
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 
380 

14. Έγκριση αλλαγής του τίτλου Κ.Α. 35.6234 του προϋπολογισμού 

Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η αλλαγή του τίτλου Κ.Α. 35.6234 του 

προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021 
381 

15. Χαρακτηρισμός ως «εποχιακής» της επιχείρησης ενοικιαζομένων 

δωματίων ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ στη 

Σκάλα Λουτρών Μυτιλήνης 

Εγκρίθηκε ο χαρακτηρισμός ως «εποχιακής» της επιχείρησης 

ενοικιαζομένων δωματίων ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ 

του ΣΑΡΑΝΤΟΥ στη Σκάλα Λουτρών Μυτιλήνης 

382 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                                      Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

 

 

                                                                                                                                ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


