
          

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                            Μύρινα    08/ 03 / 2021 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.:   3022    

                           
 
ΠΡΟΣ:  τον κ. Δήμαρχο   

  τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  
τους κ.κ. Προέδρους  των   
Κοινοτήτων  
τους κ.κ. Προέδρους  των   
Συμβουλίων των Κοινοτήτων  

 
  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Δημοτικού  Συμβουλίου ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» 
  

1. Έχοντας υπόψη: 

 το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 
1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 
10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),  

 το άρθρο 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2019),  

 το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 
περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης 
των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και 

 την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων» 

 την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 426, ΑΠ: 77233/ 13.11.2020 
(ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων» 

 την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό 32, ΑΠ: 
77233ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 (ΑΔΑ:9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), με θέμα «Μέτρα 
και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» 

 
 
σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
17:00, μέσω της εφαρμογής SKYPE,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

1.  Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 
Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών 
Αρχών» 

 

2.  Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού 
με τίτλο «Ανάπτυξη  ιαματικού  τουρισμού  και  λοιπές  
διατάξεις» 

 

3.  Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
δημοτικού ακινήτου  στην Κοινότητα Κορνού, περιοχή 
ΘΕΡΜΑ 

 

4.  Συζήτηση πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης Λήμνου για 
λήψη μέτρων για την ανακούφιση των αυτοαπασχο-
λουμένων της πόλης και της υπαίθρου από τις συνέπειες της 
κρίσης και τη διαχείριση της πανδημίας του Covid-19 

 

5.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6.  Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Λήμνου»  για το έτος 2021   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

7.  Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του 
Δήμου Λήμνου και του Δήμου Αγίου Ευστρατίου 

ΤΜΗΜΑ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ          

ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

8.  Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός 
διοικητικών ορίων του Δήμου Λήμνου για το έτος 2021 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΟΥ 

9.  Εξέταση αίτησης Αλέξανδρου Τζιβάκη & Σια Ο.Ε., σχετικά με 
τη μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφετέρια με την 
επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)  που βρίσκεται στην περιοχή του 
Κάστρου 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΟΥ 

10.  Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα  Λύχνων 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

11.  Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου (αποθήκης) 
στην Κοινότητα Μύρινας 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

12.  Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση 
ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

13.  Παράταση της μίσθωσης  αίθουσας εμβαδού 103,95 τ.μ.  που 
βρίσκεται στον πρώτο όροφο του  κεντρικού κτιρίου του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου – Η Ένωση της 
κοινότητας Μύρινας για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λήμνου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

14.  Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στην Επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΟΜΕΑ 

«ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ» 

15.  Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου 
(Διαμερίσματα Κατοικιών) που βρίσκεται εκτός οικισμού της 
Κτηματικής Περιφέρειας Μούδρου 

ΤΜΗΜΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

https://www.kke.gr/article/Metra-gia-tin-anakoyfisi-ton-aytoapasxoloymenon-tis-polis-kai-tis-ypaithroy-apo-tis-synepeies-tis-krisis-kai-ti-diaxeirisi-tis-pandimias-toy-Covid-19/
https://www.kke.gr/article/Metra-gia-tin-anakoyfisi-ton-aytoapasxoloymenon-tis-polis-kai-tis-ypaithroy-apo-tis-synepeies-tis-krisis-kai-ti-diaxeirisi-tis-pandimias-toy-Covid-19/
https://www.kke.gr/article/Metra-gia-tin-anakoyfisi-ton-aytoapasxoloymenon-tis-polis-kai-tis-ypaithroy-apo-tis-synepeies-tis-krisis-kai-ti-diaxeirisi-tis-pandimias-toy-Covid-19/


2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση της εφαρμογής SKYPE. 
 

3. Έχουν δημιουργηθεί τέσσερις (4) σταθμοί σύνδεσης, στους οποίους θα προσέλθουν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι,  ως εξής : 
 
α. 1ος  σταθμός:  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ), όπου θα συμμετέχουν ο 
κ.Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι Αντιδήμαρχοι  
 
β. 2ος σταθμός: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
(ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 04 ΓΡΑΦΕΙΟ), όπου θα 
συμμετέχουν οι σύμβουλοι της  Δημοτικής  Ενότητας ΜΥΡΙΝΑΣ 
 
γ. 3ος  σταθμός:  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ,  όπου θα 
συμμετέχουν οι σύμβουλοι της  Δημοτικής Ενότητας  ΜΟΥΔΡΟΥ 
 
δ. 4ος  σταθμός:  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ,  όπου θα 
συμμετέχουν οι σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  ΑΤΣΙΚΗΣ . 

 
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν στην 

συνεδρίαση από τον χώρο που επιθυμούν ή σε διαφορετικό σταθμό,  εφόσον οι συνθήκες 
το επιτρέπουν, αφού το δηλώσουν στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του 
Δήμου (τηλ.2254350029), πριν την συνεδρίαση, προκειμένου να τους δοθούν οι 
απαραίτητες οδηγίες. 
                                            

Εφόσον απαιτείται συμμετοχή Προέδρων στην συνεδρίαση, ο χώρος όπου θα 
συμμετέχουν, θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων του Δήμου (τηλ.2254350029). 
                                            
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος - Φώτιος 


