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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: ΦΜΦΒ46ΜΓΘΓ-9Δ1 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 5

εο
/04-03-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     35/2022 

 

ΘΔΜΑ 1
ν  

εθηόο Ζ/Γ: Τηνζέηεζε ςεθίζκαηνο ηεο ΠΔΓ Β. Αηγαίνπ γηα ηνλ 

πόιεκν ζηελ Οπθξαλία. 
 

ήκεξα, ηελ 4
ε
 Μαξηίνπ 2022, εκέξα Παξαζθεπή, θαη ψξα έλαξμεο 6:30 κ.κ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηαθηηθή, κεηθηή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Μπηηιήλεο [δηα δψζεο ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ 

(Κνπληνπξηψηε 1, Μπηηιήλε) θαη ηαπηφρξνλα κέζσ ηειεδηάζθεςεο (ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο e-presence)], χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 5355/28-02-2022 πξφζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, 

ζχκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020), γ) ηελ 

αξ.Γ1α/ΓΠ.νηθ. 11974/25-02-2022 (ΦΔΚ Β΄ 891) ΚΤΑ θαη δ) ηελ αξηζκ. εγθπθι. 

ΤΠ.Δ. 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 (ΑΓΑ: ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5). 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. 

Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε 

ζχλνιν ηξηάληα ηξηψλ (33) κειψλ ήηαλ παξφληα ηα είθνζη νθηψ (28) κέιε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                     ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξφεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο- Αληηπξφεδξνο       

(e-presence) 

3. Εεξβνχ Μαξία-Γξακκαηέαο (e-presence)               

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα (e-presence)                         

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή (e-presence) 

6. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε 

7. Άλεκνο Ησάλλεο (e-presence)   

8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο                               

9. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο (e-presence)                   

10. Βαηφο Ησάλλεο 

11. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε (e-presence)          

12. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

1. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλ. 

2. Βαιάθνο Παλαγηψηεο 

3. Βάιεζεο Παλαγηψηεο* 

4. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο 

5. Φξαγθφπνπινο Κσλ/λνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

 



 

 2 

13. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

14. Καηδαλφο Γεψξγηνο 

15. Κφκβνο Δπζηξάηηνο 

16. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο (e-presence)    

17. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο (e-presence)             

18. Μακάθνο Μηραήι 

19. Μαλνχζνο Παξάζρνο   

20. Σδηκήο Δπζηξάηηνο (e-presence)                                    

21. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

22. Σζηξηγψηε Νίθε 

23. Φιψξνο Γεψξγηνο 

24. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

25. Υαξαιάκπνπο πκεψλ (e-presence) 

26. Υησηέιιε Δξηθχιε 

27. Υνριάθα Βαζηιηθή 

28. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

* Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνζήιζε κε ρξήζε 

ηεο ππεξεζίαο e-presence ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Βάιεζεο Παλαγηψηεο 

 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο Δπζηξάηηνο, 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

 

Πξνζθιήζεθαλ φινη νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ παξίζηαληαη 

νη πξφεδξνη: 1) Μπηηιήλεο: Κνπδηλφγινπ Αιέμαλδξνο (e-presence), 2) Αγάζνπ: 

Ρνπγθέιιε Γηακάληε (e-presence) θαη 3) Κάησ Σξίηνπο: Πνιπρξφλεο Θεφδσξνο (e-

presence). 

 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. 

Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο 

Δπζηξάηηνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε έμη (6) ζεκάησλ εθηφο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνπο: 

1. Τηνζέηεζε ςεθίζκαηνο ηεο ΠΔΓ Β. Αηγαίνπ γηα ηνλ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία. 

2. πδήηεζε-ελεκέξσζε γηα απνδνρή πξφζζεηεο δσξεάο έξγσλ ηέρλεο πξνο ην 

Γήκν Μπηηιήλεο απφ ηνλ Γηάλλε Γηαλλέιιε. 

3. Έγθξηζε πινπνίεζεο θαη θάιπςεο δαπάλεο επεθηάζεσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

ΓΔΓΓΖΔ (αξηζκ. πξση. ΓΣΤ/5471/28-02-2022). 
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4. Έγθξηζε 7
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2022. 

5. Έγθξηζε δεκηνπξγίαο εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξφκελεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΛΔΒΑ Α.Δ.», επί ηεο αγξνηηθήο  νδνχ πνπ 

ζπκβάιιεη κε ηελ  Γεκνηηθή νδφ Μπηηιήλεο - Λάξζνπ ζηελ πεξηνρή Μφξηαο. 

6. Έγθξηζε ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο 282/2021 (ΑΓΑ: 9Ρ3Α46ΜΓΘΓ-ΝΞΝ) 

απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ηελ εμαίξεζε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη θαζηέξσζε 24σξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ην έηνο 

2022, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο ππαιιήινπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΗΓΟΥ). 

 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Έρνληαο ππφςε ηηο εηζεγήζεηο επί ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ ζεκάησλ θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 πεξί ζχγθιηζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ σ λ α   

ΚΡΗΝΔΗ ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα σο θαηεπείγνληα θαη δέρεηαη λα ζπδεηεζνχλ ζηε 

ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.., σο έθηαθηα. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1
ν
  ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έδσζε ην ιφγν ζηνλ δήκαξρν θαη πξόεδξν ηεο ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ θ. Κύηειε 

Δπζηξάηην ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο πξνο πηνζέηεζε, ην Φήθηζκα ηεο ΠΔΓ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηνλ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία.  

 

 

 Μεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινχζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία 

θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξφληεο: Δίθνζη νθηψ (28) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 «Τπέξ»: Γεθαεπηά (17) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 «Γελ πηνζεηνχλ, σο αθξηβψο έρεη, ην ςήθηζκα ηεο ΠΔΓ Β. Αηγαίνπ»: Έληεθα 

(11) Γεκνηηθνί χκβνπινη, νη θ.θ. Υησηέιιε Δξηθχιε, Αλδξεαδέιιε 

Βαζηιηθή, Εεξβνχ Μαξία, Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο, Σζηξηγψηε Νίθε, Κφκβνο 

Δπζηξάηηνο, Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο, Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο, 

Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο, Αλδξηψηνπ Μπξζίλε, Καηδαλφο Γεψξγηνο 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
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2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-

2020) θαη ηελ αξηζκ. εγθπθι. ΤΠ.Δ. 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 (ΑΓΑ: 

ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5). 

3. Σν Φήθηζκα ηεο ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηνλ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία, πνπ 

είλαη ζπλεκκέλν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

4. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

5. Σε γελφκελε ςεθνθνξία 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΤΗΟΘΔΣΔΗ ην Φήθηζκα ηεο ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηνλ πόιεκν ζηελ 

Οπθξαλία, σο αθνινύζσο: 

 

ΦΖΦΗΜΑ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ 

 

«Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Μπηηιήλεο θαηαδηθάδεη κε ηνλ πην απεξίθξαζην ηξφπν ηελ 

εηζβνιή θαη ηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία. Ζ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη νη πνιίηεο ηεο επαίζζεηεο απηήο πεξηνρήο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ 

απνδνθηκάδνπλ κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζε 

πφιεηο θαη ρσξηά κε ζχκαηα ηνλ άκαρν πιεζπζκφ θαη εθθξάδνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο 

ζην ιαφ ηεο Οπθξαλίαο, αιιά θαη ζηνπο ρηιηάδεο νκνγελείο καο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 

πεξηνρή γηα αηψλεο. 

 

Οη βνκβαξδηζκνί ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά απνηεινχλ παξάβαζε θάζε έλλνηαο 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ πνπ δελ δηθαηνινγεί ηέηνηεο απνηξφπαηεο ελέξγεηεο. Δθθξάδνπκε ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή καο ζηελ αλζξψπηλε απηή ηξαγσδία πνπ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε, κε ηελ απψιεηα ακάρσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

Έιιελεο νκνγελείο απφ ηα ρσξηά ηεο Μαξηνχπνιεο, αιιά θαη κε ην ηεξάζηην 

πξνζθπγηθφ θχκα πνπ ήδε παξαθνινπζνχκε. Δίκαζηε έηνηκνη λα ζπκβάιινπκε κε 

φιεο καο ηηο δπλάκεηο ζηελ αλζξσπηζηηθή απηή θξίζε, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε ην 

ιαφ ηεο Οπθξαλίαο ζηηο δχζθνιεο ψξεο. 

 

Δλψλνπκε ηε θσλή καο κε ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα λα ζηακαηήζνπλ νη ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ε βάλαπζε θαηαπάηεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ελφο 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, λα εθαξκνζηεί άκεζα ην Γηεζλέο Γίθαην θαη λα πξνζηαηεπζεί ν 

άκαρνο πιεζπζκφο, θπξίσο γπλαίθεο ειηθησκέλνη θαη παηδηά, πνπ βξέζεθαλ απφ ηε κηα 

κέξα ζηελ άιιε λα δνπλ κε ηνπο βνκβαξδηζκνχο. 
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Δπηβάιιεηαη λα ζηακαηήζνπλ άκεζα νη ερζξνπξαμίεο θαη ε δηπισκαηία λα αλαιάβεη 

δξάζε, πξηλ είλαη αξγά, φρη κφλν γηα ηελ Οπθξαλία, αιιά γηα νιφθιεξε ηελ 

Δπξσπατθή ήπεηξν θαη ηνλ θφζκν. 

 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ εθθξάδεη ηε ζηήξημή ηεο ζηνπο 

δνθηκαδφκελνπο Οπθξαλνχο πνιίηεο θαη ηελ αιιειεγγχε ηεο ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε ηεο Οπθξαλίαο πνπ πξσηνζηαηεί γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ πνιηηψλ φιεο 

απηέο ηηο κέξεο πνπ ερνχλ νη ζεηξήλεο ηνπ πνιέκνπ ζηηο πφιεηο ηεο. 

 

Ζ ζπιινγηθή επξσπατθή απάληεζε ζε απηφλ ηνλ παξαινγηζκφ πνπ μεθίλεζε κε ηελ 

Ρσζηθή εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία, πξέπεη λα είλαη ε εκβάζπλζε θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο 

Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηζρπξφ ιφγν θαη ξφιν ζηηο εμειίμεηο θαη κε ηελ πξνζπάζεηα 

απνθπγήο ελφο λένπ «ςπρξνχ πνιέκνπ». Πξνέρεη ε αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο θαη ε 

επεκεξία ησλ ιαψλ ηεο θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί είλαη ν δηάινγνο θαη ε 

δηπισκαηία θαη φρη ν πφιεκνο θαη νη ζπγθξνχζεηο. 

 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ησλ λεζηψλ ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ απφ ηελ επαίζζεηε πεξηνρή 

καο, πνπ απνηειεί θαη ζχλνξν ηεο Δπξψπεο, ελψλεη ηε θσλή ηεο γηα λα ζηακαηήζεη 

απηφο ν πφιεκνο ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο.». 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 35. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ              Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                   ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
 

 


