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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                          Μυτιλήνη, 11/08/2022               

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

 

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   15 η ς /10-08-2022 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Σποποποίηζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 851/2015 απόθαζηρ ηος Γημοηικού 

ςμβοςλίος Λέζβος, πος αθοπά ζηην ίδπςζη δημοηικού 

κοιμηηηπίος ζηη θέζη «ΠΟΣΑΜΟ» ηηρ Κοινόηηηαρ Κάηυ 

Σπίηοςρ και έγκπιζη εκηέλεζηρ ζσεηικών ενεπγειών - επγαζιών 

ΑΠΟΤΡΘΖΚΔ ---- 

2. ςγκπόηηζη ηπιμελούρ επιηποπήρ άζκηζηρ απμοδιοηήηυν 

Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ 

ςγκποηήθηκε ηπιμελήρ επιηποπή άζκηζηρ απμοδιοηήηυν 

Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ 
214 

3. Δνέπγειερ Ολοκλήπυζηρ ηηρ Πολεοδομικήρ Μελέηηρ «ύνηαξη 

κηημαηολογικών διαγπαμμάηυν, ηποποποίηζη β’ θάζηρ 

αναθεώπηζηρ πολεοδομικήρ μελέηηρ και ππάξη εθαπμογήρ ηυν 

οικιζμών Βαπειά-Ακπυηήπι και επεκηάζειρ αςηών» 

Δγκπίθηκε η ζςνέσιζη όλυν ηυν απαιηούμενυν ενεπγειών για  

ηην ολοκλήπυζη ηηρ Πολεοδομικήρ Μελέηηρ με ηίηλο «ύνηαξη 

κηημαηολογικών διαγπαμμάηυν, ηποποποίηζη β’ θάζηρ 

αναθεώπηζηρ πολεοδομικήρ μελέηηρ και ππάξη εθαπμογήρ ηυν 

οικιζμών Βαπειά-Ακπυηήπι και επεκηάζειρ αςηών» 

215 

4. Αλλαγή ηίηλος Κ.Α. 20.6117.0002 πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η αλλαγή ηος ηίηλος ηος Κ.Α. 20.6117.0002 

πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
216 

5. Έγκπιζη 47
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 47
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
217 

6. Έγκπιζη 48
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 48
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
218 

7. Έγκπιζη 49
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 49
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
219 

8. Έγκπιζη πληπυμήρ πποζηίμυν και πποζαςξήζευν ζηη Γ.Ο.Τ. Δγκπίθηκε η πληπυμή πποζηίμυν ζςνολικού ποζού 22.000,00€ 

και ηυν πποζαςξήζευν αςηών ζηη Γ.Ο.Τ.  
220 
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Ημερήσιας Διάταξης 

1. Μνημόνιο ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηος Τποςπγείος Μεηανάζηεςζηρ 

και Αζύλος, ηυν Γήμυν Μςηιλήνηρ, Αναηολικήρ άμος, Υίος, Κυ, 

Λέπος και ηος Τποςπγείος Σοςπιζμού 

Δγκπίθηκε ηο Μνημόνιο ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηος Τποςπγείος 

Μεηανάζηεςζηρ και Αζύλος, ηυν Γήμυν Μςηιλήνηρ, 

Αναηολικήρ άμος, Υίος, Κυ, Λέπος και ηος Τποςπγείος 

Σοςπιζμού 

221 

2. Σποποποίηζη ηηρ ζςζηαηικήρ ππάξηρ ηος ςνδέζμος Κοινυνικήρ 

Πποζηαζίαρ & Αλληλεγγύηρ Γήμυν Μςηιλήνηρ και Γςηικήρ 

Λέζβος 

Δγκπίθηκε η ηποποποίηζη ηηρ ζςζηαηικήρ ππάξηρ ηος 

ςνδέζμος Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ & Αλληλεγγύηρ Γήμυν 

Μςηιλήνηρ και Γςηικήρ Λέζβος 

222 

3. ςμπληπυμαηική καηανομή μεηοσικού κεθαλαίος Γήμος 

Μςηιλήνηρ ζηη ΓΔΓΑΠΑΛ Α.Δ. ζε εθαπμογή ηος άπθπος 34 ηος 

Ν.4954/2022 

Δγκπίθηκε η ζςμπληπυμαηική καηανομή μεηοσικού κεθαλαίος 

Γήμος Μςηιλήνηρ ζηη ΓΔΓΑΠΑΛ Α.Δ. ζε εθαπμογή ηος 

άπθπος 34 ηος Ν.4954/2022 

223 

4. Ανηικαηάζηαζη μελών ζηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ εηαιπείαρ 

«ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ» 

Δγκπίθηκε η ανηικαηάζηαζη μελών ζηο Γιοικηηικό ςμβούλιο 

ηηρ εηαιπείαρ «ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ – 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ» 

224 

5. Ανηικαηάζηαζη εκπποζώπυν Γήμος Μςηιλήνηρ ζηην ηπιμελή 

Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ και Τλοποίηζηρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ 

ύμβαζηρ μεηαξύ ηος Γήμος Μςηιλήνηρ και ηος ςλλόγος 

Μέπιμναρ Απποζηάηεςηυν Εώυν «Ζ ΚΗΒΩΣΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ» 

Δγκπίθηκε η ανηικαηάζηαζη εκπποζώπυν ζηην Δπιηποπή 

Παπακολούθηζηρ & Τλοποίηζηρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ 

ύμβαζηρ μεηαξύ ηος Γήμος και ηος ςλλόγος Μέπιμναρ 

Απποζηάηεςηυν Εώυν «Ζ ΚΗΒΩΣΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ» 

225 

6. Ανηικαηάζηαζη αναπληπυμαηικού μέλοςρ ζηην Δπιηποπή 

Γιεξαγυγήρ Γημοππαζιών εκποίηζηρ- εκμίζθυζηρ & αγοπάρ- 

μίζθυζηρ ακινήηυν, έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η ανηικαηάζηαζη αναπληπυμαηικού μέλοςρ ζηην 

Δπιηποπή Γιεξαγυγήρ Γημοππαζιών εκποίηζηρ- εκμίζθυζηρ & 

αγοπάρ- μίζθυζηρ ακινήηυν, έηοςρ 2022 

226 

7. Έγκπιζη απεςθείαρ αγοπάρ εδαθικήρ έκηαζηρ ιδιοκηηζίαρ Ανδπιώηη 

Βαζιλείος ζηη θέζη «ΠΔΡΓΜΑΜΗ» ηηρ Κοινόηηηαρ Πεπάμαηορ 

Γ.Δ. Γέπαρ 

ΑΠΟΤΡΘΖΚΔ ---- 

8. Παπάηαζη σπόνος δυπεάν παπασώπηζηρ σπήζηρ ζηην ΑΓΔΛ Α.Δ. 

δημοηικού ακινήηος πος βπίζκεηαι ζηο «ΠΑΡΚΟ ΑΓΗΑ 

ΔΗΡΖΝΖ»  

Δγκπίθηκε η παπάηαζη σπόνος δυπεάν παπασώπηζηρ σπήζηρ 

ζηην ΑΓΔΛ Α.Δ. δημοηικού ακινήηος πος βπίζκεηαι ζηο 

«ΠΑΡΚΟ ΑΓΗΑ ΔΗΡΖΝΖ»  

227 

9. Έγκπιζη δυπεάν παπασώπηζηρ σπήζηρ ακινήηυν ηος δημοζίος ζε 

υμαηεία & ςλλόγοςρ 

Δγκπίθηκε η δυπεάν παπασώπηζη σπήζηρ ακινήηυν ηος 

δημοζίος ζε υμαηεία & ςλλόγοςρ 
228 

10. Έγκπιζη ηοποθέηηζηρ ςδπομέηπος ζηο Γπαθείο ηηρ Γημοηικήρ  

Κοινόηηηαρ Αζυμάηος ηηρ Γ.Δ Δςεπγέηοςλα 

Δγκπίθηκε η ηοποθέηηζη ςδπομέηπος ζηο Γπαθείο ηηρ 

Γημοηικήρ  Κοινόηηηαρ Αζυμάηος ηηρ Γ.Δ Δςεπγέηοςλα 
229 

11. Δπισοπήγηζη Αθληηικού Πολιηιζηικού ςλλόγος «ΔΛΠΗΓΔ» 

Παναγιούδαρ, για κάλςτη ακδήλυζηρ ζηα πλαίζια ηος Λεζβιακού 

Καλοκαιπιού 2022 

Δγκπίθηκε η επισοπήγηζη ηος Αθληηικού Πολιηιζηικού 

ςλλόγος «ΔΛΠΗΓΔ» Παναγιούδαρ με ηο ποζό ηυν €4.200,00 

για κάλςτη ακδήλυζηρ ζηα πλαίζια ηος Λεζβιακού 

Καλοκαιπιού 2022 

230 
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12. Έγκπιζη ηποποποιημένος ζσεδίος κανονιζηικήρ απόθαζηρ 

λειηοςπγίαρ ηυν Δμποποπανηγύπευν ηηρ Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ 

Αγιάζος ενότει ηυν θπηζκεςηικών εοπηών α) ηηρ Κοιμήζευρ ηηρ 

Θεοηόκος ηον Γεκαπενηαύγοςζηο και β) ηηρ Απόδοζηρ Κοιμήζευρ 

Τπεπαγίαρ Θεοηόκος (Δννιάμεπα) 

Δγκπίθηκε ηο ηποποποιημένο ζσέδιο κανονιζηικήρ απόθαζηρ 

λειηοςπγίαρ ηυν Δμποποπανηγύπευν ηηρ Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ 

Αγιάζος ενότει ηυν θπηζκεςηικών εοπηών α) ηηρ Κοιμήζευρ 

ηηρ Θεοηόκος ηον Γεκαπενηαύγοςζηο και β) ηηρ Απόδοζηρ 

Κοιμήζευρ Τπεπαγίαρ Θεοηόκος (Δννιάμεπα) 

231 

13. Υοπήγηζη αδειών ζςμμεηοσήρ ζηην εμποποπανήγςπη ηηρ 

Κοιμήζευρ ηηρ Θεοηόκος ηηρ Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Αγιάζος, 

έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η σοπήγηζη αδειών ζςμμεηοσήρ ζηην 

εμποποπανήγςπη ηηρ Κοιμήζευρ ηηρ Θεοηόκος ηηρ Γημοηικήρ 

Κοινόηηηαρ Αγιάζος, έηοςρ 2022 

232 

14. Έγκπιζη ςιοθεζίαρ – παπασώπηζηρ θπονηίδαρ δύο κοινόσπηζηυν 

σώπυν ππαζίνος (παπηεπιών) έμπποζθεν από ηο παλαιό 

Λιμεναπσείο Μςηιλήνηρ ζηον Δμποπικό ύλλογο Μςηιλήνηρ 

Δγκπίθηκε η ςιοθεζία – παπασώπηζη θπονηίδαρ δύο 

κοινόσπηζηυν σώπυν ππαζίνος (παπηεπιών) έμπποζθεν από ηο 

παλαιό Λιμεναπσείο Μςηιλήνηρ ζηον Δμποπικό ύλλογο 

Μςηιλήνηρ 

233 

15. Κάλςτη δαπάνηρ ηαθήρ δύο (2) ζοπών αγνώζηυν ζηοισείυν Δγκπίθηκε η κάλςτη δαπάνηρ ηαθήρ δύο (2) ζοπών αγνώζηυν 

ζηοισείυν 
234 

16. Γιαπίζηυζη ανάγκηρ ονομαζίαρ δύο δημοηικών οδών (αδιέξοδα 

ζοκάκια) ζηην Κοινόηηηα Αγιάζος 

Γιαπιζηώθηκε η ανάγκη ονομαζίαρ δύο δημοηικών οδών 

(αδιέξοδα ζοκάκια) ζηην Κοινόηηηα Αγιάζος 
235 

17. Έγκπιζη κάλςτηρ δαπάνηρ και ζύνδεζηρ νέυν παποσών ζηα 

πλαίζια ολοκλήπυζηρ ηος έπγος «ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ ΣΖ 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΟΓΟΤ ΣΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ» 

ΑΠΟΤΡΘΖΚΔ ---- 

18. Έγκπιζη ςλοποίηζηρ επέκηαζηρ δημοηικού θυηιζμού ζηην πεπιοσή 

«Κλίβανορ» ηηρ Κοινόηηηαρ Πλυμαπίος 

ΑΠΟΤΡΘΖΚΔ ---- 

19. Απαλλαγή επισειπήζευν από ηο δημοηικό ηέλορ 0,5% επί ηυν 

ακαθαπίζηυν εζόδυν 

Δγκπίθηκε η απαλλαγή ηυν επισειπήζευν από ηο δημοηικό ηέλορ 

0,5% επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν για 2 ακόμη έηη 
236 

20. Έγκπιζη ανάθεζηρ ηυν ςπηπεζιών με ηίηλο: «Δξειδικεςμένερ 

μησανογπαθικέρ επγαζίερ ημήμαηορ εζόδυν, κλπ» 

Δγκπίθηκε η ανάθεζη ζε ηπίηοςρ ηυν ςπηπεζιών με ηίηλο: 

«Δξειδικεςμένερ μησανογπαθικέρ επγαζίερ ημήμαηορ εζόδυν, 

κλπ» 

237 

21. Δπικύπυζη ηιμήμαηορ για αγοπά ακινήηος ζηον οικιζμό Αγίαρ 

Μαπίναρ ηηρ Γ.Δ. Μςηιλήνηρ για ηην καηαζκεςή κοινόσπηζηος 

σώπος ζηάθμεςζηρ και εγγπαθή ηος ποζού εξόδος ζηον 

πποϋπολογιζμό ηος έηοςρ 2022 

Δπικςπώθηκε ηο ηίμημα, ποζού €12.000,00, για αγοπά ακινήηος 

ζηον οικιζμό Αγίαρ Μαπίναρ ηηρ Γ.Δ. Μςηιλήνηρ για ηην 

καηαζκεςή κοινόσπηζηος σώπος ζηάθμεςζηρ και εγγπαθή ηος 

ποζού εξόδος ζηον πποϋπολογιζμό ηος έηοςρ 2022 

238 

22. Δπικύπυζη ηιμήμαηορ για αγοπά ακινήηος ζηον οικιζμό Αγιάζος 

ηηρ Γ.Δ. Αγιάζος για ηην δημιοςπγία σώπος ζηάθμεςζηρ 

αςηοκινήηυν και εγγπαθή ηος ποζού ζηον  πποϋπολογιζμό, οικ. 

έηοςρ 2022 

Δπικςπώθηκε ηο ηίμημα, ποζού €15.000,00 για αγοπά ακινήηος 

ζηον οικιζμό Αγιάζος ηηρ Γ.Δ. Αγιάζος για ηην δημιοςπγία 

σώπος ζηάθμεςζηρ αςηοκινήηυν και εγγπαθή ηος ποζού ζηον  

πποϋπολογιζμό, οικ. έηοςρ 2022 

239 

23. Παπάηαζη μίζθυζηρ ακινήηος ενηόρ οικιζμού Κοινόηηηαρ 

Λοςηπών, ιδιοκηηζίαρ Γευπγίος Γιακαλή, πποκειμένος να  

Δγκπίθηκε η παπάηαζη μίζθυζηρ ακινήηος ενηόρ οικιζμού 

Κοινόηηηαρ Λοςηπών, ιδιοκηηζίαρ Γευπγίος Γιακαλή, έυρ 
240 
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σπηζιμοποιηθεί υρ σώπορ - αίθοςζα πολλαπλών σπήζευν για ηην 

ππαγμαηοποίηζη ηυν πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηυν 

15/05/2028, πποκειμένος να  σπηζιμοποιηθεί υρ σώπορ - 

αίθοςζα πολλαπλών σπήζευν για ηην ππαγμαηοποίηζη ηυν 

πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηυν 

24. Έναπξη διαδικαζιών μίζθυζηρ ακινήηυν με ζκοπό ηη ζηέγαζη ηυν 

1
ος

 , 7
ος

 και 13
ος

 Νηπιαγυγείυν Μςηιλήνηρ    
Δγκπίθηκε η έναπξη διαδικαζιών μίζθυζηρ ακινήηυν με ζκοπό 

ηη ζηέγαζη ηυν 1
ος

 , 7
ος

 και 13
ος

 Νηπιαγυγείυν Μςηιλήνηρ    
241 

25. Έναπξη διαδικαζιών μίζθυζηρ ακινήηος με ζκοπό ηη ζηέγαζη ηυν 

11
ος

 Νηπιαγυγείος Μςηιλήνηρ 

Δγκπίθηκε η έναπξη διαδικαζιών μίζθυζηρ ακινήηος με ζκοπό 

ηη ζηέγαζη ηυν 11
ος

 Νηπιαγυγείος Μςηιλήνηρ 
242 

26. Έγκπιζη δυπεάν παπασώπηζηρ σπήζηρ δύο (2) αιθοςζών ζηον 

πολιηιζηικό καπναβαλικό ύλλογο Αγιάζος «Ο ΑΣΤΡΟ» 

Δγκπίθηκε η δυπεάν παπασώπηζη σπήζηρ δύο (2) αιθοςζών 

ζηον πολιηιζηικό καπναβαλικό ύλλογο Αγιάζος «Ο 

ΑΣΤΡΟ» 

243 

27. Αλλαγή ηίηλος Κ.Α. 30.7336.0002 πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η αλλαγή ηίηλος Κ.Α. 30.7336.0002 πποϋπολογιζμού 

Γήμος Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
244 

28. Έγκπιζη 40
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 40
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
245 

29. Έγκπιζη 41
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 41
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
246 

30. Έγκπιζη 42
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 42
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
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31. Έγκπιζη 43
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 43
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
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32. Έγκπιζη 44
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 44
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
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33. Έγκπιζη 45
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 45
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
250 

34. Έγκπιζη 46
ηρ

 ηποποποίηζηρ πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ 

οικονομικού έηοςρ 2022 

Δγκπίθηκε η 46
η
 ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού Γήμος 

Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022 
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                                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                                      Δημοτικού υμβουλίου  
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