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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Μυτιλήνη, 10/05/2022               

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

                                                       

 

 

Π Ι  Ν Α Κ Α Σ    Θ  Ε  Μ  ΑΤ  Ω  Ν   8
η ς

/09-05-2022 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έγκριση υλοποίησης και κάλυψης δαπάνης επεκτάσεων δημοτικού 

φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. ΔΤΥ/14155/06-05-2022) 

Εγκρίθηκε η υλοποίηση και κάλυψη της δαπάνης επεκτάσεων 

δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. ΔΤΥ/14155/06-05-2022) 
102 

2. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος – 

Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Μυτιλήνης 

κατά την περίοδο  2022-2023 

Καθορίσθηκε ο αριθμός των μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό 

Έτος – Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο 

Μυτιλήνης κατά την περίοδο  2022-2023 

103 

3. Α) Εκμίσθωση με τη διαδικασία της δημοπράτησης δύο νέων 

τμημάτων αιγιαλού – παραλίας  στις θέσεις  «Άγιος Ισίδωρος» της 

Κοινότητας Πλωμαρίου και «Αγριλιά Κρατήγου» της Κοινότητας 

Αγίας Μαρίνας και Β) Επαναφορά στη διαδικασία της 

δημοπράτησης του αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Νησέλια» της  

Κοινότητας Παμφίλων 

Α) Εγκρίθηκε η εκμίσθωση με τη διαδικασία της δημοπράτησης 

ενός νέου τμήματος αιγιαλού – παραλίας  στη θέση  «Άγιος 

Ισίδωρος» της Κοινότητας Πλωμαρίου και Β) Εγκρίθηκε η 

επαναφορά στη διαδικασία της δημοπράτησης του αιγιαλού – 

παραλίας στη θέση «Νησέλια» της  Κοινότητας Παμφίλων 

104 

4. Έγκριση κατασκευής πέργκολας σε κοινόχρηστο χώρο εντός του 

Δημοτικού Πάρκου της Κοινότητας Κάτω Τρίτους 

Εγκρίθηκε η κατασκευή πέργκολας σε κοινόχρηστο χώρο εντός 

του Δημοτικού Πάρκου της Κοινότητας Κάτω Τρίτους 
105 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. Συμπληρωματική κατανομή μετοχικού κεφαλαίου Δήμου 

Μυτιλήνης στη ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ 

Εγκρίθηκε η συμπληρωματική κατανομή μετοχικού κεφαλαίου 

Δήμου Μυτιλήνης στη ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ 
106 

2. Παράταση παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου «ΚΗΠΟΣ» στην 

ΑΔΕΛ ΑΕ 

Εγκρίθηκε η παράταση παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου 

«ΚΗΠΟΣ» στην ΑΔΕΛ ΑΕ 
107 
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3. Αναδοχή από τον Δήμο Μυτιλήνης του χρέους της επιχείρησης με 

την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μανταμάδου» 

Εγκρίθηκε η αναδοχή από τον Δήμο Μυτιλήνης του χρέους της 

επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Μανταμάδου» 

108 

4. Έκδοση Ψηφίσματος για την υποβάθμιση των συνθηκών ζωής στα 

χωριά, με το κλείσιμο και την υπολειτουργία υποκαταστημάτων 

ΕΛ.ΤΑ 

Εγκρίθηκε η έκδοση Ψηφίσματος για την υποβάθμιση των 

συνθηκών ζωής στα χωριά, με το κλείσιμο και την 

υπολειτουργία υποκαταστημάτων ΕΛ.ΤΑ 

109 

5. Αποδοχή Πρακτικού Καταλληλότητας αυτοτελούς ακινήτου (οικία 

Διευθυντή), υφιστάμενο στο ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ κτιριακό 

συγκρότημα της ΕΠΑΣ μαθητείας Μυτιλήνης στην Παναγιούδα, για 

συμπληρωματική στέγαση του Ενιαίου Ειδικού - Επαγγελματικού 

Γυμνασίου – Λυκείου Λέσβου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Λέσβου) 

Εγκρίθηκε το Πρακτικό Καταλληλότητας του αυτοτελούς 

ακινήτου (οικία Διευθυντή), υφιστάμενο στο ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ 

κτιριακό συγκρότημα της ΕΠΑΣ μαθητείας Μυτιλήνης στην 

Παναγιούδα, για συμπληρωματική στέγαση του Ενιαίου Ειδικού 

- Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Λέσβου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ 

Λέσβου) 

110 

6. Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς 

λιανικού εμπορίου της εταιρίας «JUMBO ΑΕΕ» στην 36
η
 εθνική 

οδό Μυτιλήνης-Καλλονής του Δήμου Μυτιλήνης (περιοχή 

ΠΡΙΝΕΡΙ ή ΛΑΡΙΣΑΙΕΣ ΠΕΤΡΕΣ) 

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού 

εμπορίου της εταιρίας «JUMBO ΑΕΕ» στην 36
η
 εθνική οδό 

Μυτιλήνης-Καλλονής του Δήμου Μυτιλήνης (περιοχή ΠΡΙΝΕΡΙ 

ή ΛΑΡΙΣΑΙΕΣ ΠΕΤΡΕΣ) 

111 

7. Έγκριση απότμησης και υποβάθμισης κρασπέδου για τη 

διαμόρφωση εισόδου – εξόδου αυτοκινήτου στο «πρόσωπο» του 

οικοπέδου ιδιοκτησίας Νικολάου Σπανού, επί της πλευράς που 

εφάπτεται με την οδό Μιαούλη της Κοινότητας Μυτιλήνης 

Εγκρίθηκε η απότμηση και υποβάθμιση κρασπέδου για τη 

διαμόρφωση εισόδου – εξόδου αυτοκινήτου στο «πρόσωπο» του 

οικοπέδου ιδιοκτησίας Νικολάου Σπανού, επί της πλευράς που 

εφάπτεται με την οδό Μιαούλη της Κοινότητας Μυτιλήνης 

112 

8. Έγκριση επισκευής πεζοδρομίου με διαμόρφωση ράμπας για την 

προσβασιμότητα σε κατάστημα κομμωτηρίου επί της οδού 

Ναυμάχου Αποστόλη 1α  της Κοινότητας Μυτιλήνης, με δαπάνη 

του ιδιοκτήτη 

Εγκρίθηκε η επισκευή πεζοδρομίου με διαμόρφωση ράμπας για 

την προσβασιμότητα σε κατάστημα κομμωτηρίου επί της οδού 

Ναυμάχου Αποστόλη 1α  της Κοινότητας Μυτιλήνης, με δαπάνη 

του ιδιοκτήτη 

113 

9. Έγκριση δημιουργίας ράμπας για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 

του καταστήματος ιδιοκτησίας Καγιανιώτη Χρήστου, με απότμηση 

και υποβάθμιση κρασπέδου στο «πρόσωπο» του οικοπέδου επί της 

οδού Ζωοδόχου Πηγής 75-77 της Κοινότητας Μυτιλήνης 

Εγκρίθηκε η δημιουργία ράμπας για φορτοεκφόρτωση 

εμπορευμάτων του καταστήματος ιδιοκτησίας Καγιανιώτη 

Χρήστου, με απότμηση και υποβάθμιση κρασπέδου στο 

«πρόσωπο» του οικοπέδου επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 75-77  

114 

10. Έγκριση απότμησης-υποβάθμισης κρασπέδου και διαμόρφωσης 

πεζοδρομίου στην είσοδο – έξοδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων 

ΤΣΙΧΛΑΣ ΓΚΙΚΑΣ Ι. εντός του οικισμού της Κοινότητας 

Περάματος Γέρας 

Εγκρίθηκε η απότμηση-υποβάθμιση κρασπέδου και 

διαμόρφωσης πεζοδρομίου στην είσοδο – έξοδο του πρατηρίου 

υγρών καυσίμων ΤΣΙΧΛΑΣ ΓΚΙΚΑΣ Ι. εντός του οικισμού της 

Κοινότητας Περάματος Γέρας 

115 

11. Τοποθέτηση παραβολικών καθρεπτών επί δημοτικών οδών της 

Κοινότητας Μυτιλήνης: α) συμβολή Αθανασιάδη & Ελευθεριάδη, 

β) συμβολή Ξάνθου & Δελή και γ) προς Παναγίτσα Πληγωνίου 

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση παραβολικών καθρεπτών επί 

δημοτικών οδών της Κοινότητας Μυτιλήνης: α) συμβολή 

Αθανασιάδη & Ελευθεριάδη, β) συμβολή Ξάνθου & Δελή και γ) 

προς Παναγίτσα Πληγωνίου 

116 
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12. Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας Π08γ στη γωνία των οδών 

Εφταλιώτη και 8
ης

 Νοεμβρίου της Κοινότητας Μυτιλήνης 

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας Π08γ στη 

γωνία των οδών Εφταλιώτη και 8
ης

 Νοεμβρίου της Κοινότητας 

Μυτιλήνης 

117 

13. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ 

«Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» 

Εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 

ΝΠΔΔ «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Μυτιλήνης» 

118 

14. Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Αθλητικός & Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» 

Εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Αθλητικός & 

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» 

119 

15. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος στην άπορη δημότισσα με 

αρχικά ονόματος Α.Α. 

Εγκρίθηκε η καταβολή χρηματικού βοηθήματος στην άπορη 

δημότισσα με αρχικά ονόματος Α.Α. 

120 

16. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος στην άπορη δημότισσα με 

αρχικά ονόματος Μ.Μ. 

Εγκρίθηκε η καταβολή χρηματικού βοηθήματος στην άπορη 

δημότισσα με αρχικά ονόματος Μ.Μ. 

121 

17. Σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη Παλαιού 

Λιμεναρχείου Μυτιλήνης» 

Εγκρίθηκε η σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη 

Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης» 

122 

18. Μείωση ισχύος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος της μισθώτριας εταιρείας «Μ. 

ΣΟΥΣΑΜΛΗ» στη θέση «Πάρκο Αγίας Ειρήνης» Μυτιλήνης 

Εγκρίθηκε η μείωση ισχύος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της μισθώτριας 

εταιρείας «Μ. ΣΟΥΣΑΜΛΗ» στη θέση «Πάρκο Αγίας Ειρήνης» 

Μυτιλήνης 

123 

19. Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας της Δ.Ε. 

Μυτιλήνης για την κατασκευή κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης 

Εγκρίθηκε η αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας 

της Δ.Ε. Μυτιλήνης για την κατασκευή κοινόχρηστου χώρου 

στάθμευσης 

124 

20. Αγορά οικοπέδου στη θέση «Μακελιώ» της Κοινότητας Κάτω 

Τρίτους, της Δ.Ε. Ευεργέτουλα για διάνοιξη δρόμου και κατασκευή 

κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης 

Εγκρίθηκε η αγορά οικοπέδου στη θέση «Μακελιώ» της 

Κοινότητας Κάτω Τρίτους, της Δ.Ε. Ευεργέτουλα για διάνοιξη 

δρόμου και κατασκευή κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης 

125 

21. Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά των 

κληρονόμων της Δήμητρας, χήρας Νικολάου Κυπριώτου για την 

αυθαίρετη κατοχή οικίας στη θέση «Φρούριο» της Κοινότητας 

Μυτιλήνης 

Αποσύρθηκε ---- 

22. Εξέταση αιτήματος Βερβέρη Παράσχου για παράταση εκμίσθωσης 

δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον 1
ο
 όροφο διώροφου κτιρίου 

στη θέση  «Τσαμάκια» της Κοινότητας  Παπάδου Δ.Ε. Γέρας 

Αποσύρθηκε ---- 

23. Έγκριση 17
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2022 

Εγκρίθηκε η 17
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 

126 

24. Έγκριση 20
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης 

οικονομικού έτους 2022 

Εγκρίθηκε η 20
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 

Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 

127 
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25. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων κληροδοτήματος 

«ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2019 

Εγκρίθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξόδων του 

κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2019 
128 

26. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων κληροδοτήματος 

«ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2020 

Εγκρίθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξόδων του 

κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2020 
129 

27. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων κληροδοτήματος 

«ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2021 

Εγκρίθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξόδων του 

κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2021 
130 

28. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων κληροδοτήματος 

«ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2022 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων 

κληροδοτήματος «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ» έτους 2022 
131 

29. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή των έργων: α) 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΩΝ» - 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ 2018ΣΕ15510055 και β) «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» - 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ 2018ΣΕ15510100 

Ορίσθηκε ο υπεύθυνος λογαριασμού για πληρωμή των έργων: α) 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ - 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ» - ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ 2018ΣΕ15510055 και β) 

«ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» - ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ 2018ΣΕ15510100 

132 

30. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της 

υπαλλήλου Σουρλή Ταξιαρχούλας 

Εγκρίθηκε η δαπάνη αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της 

υπαλλήλου Σουρλή Ταξιαρχούλας 
133 
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