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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                         

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   1 η ς /27-1-2021 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. ηήξημε ηνπ αγώλα ηνπ Γηθηύνπ Κνηλνηήησλ Λέζβνπ θαηά ηνπ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ λέν εθινγηθό λόκν ζηνπο ΟΣΑ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξγεζε ησλ απηόλνκσλ, ρσξηζηώλ, 

ςεθνδειηίσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ησλ Κνηλνηηθώλ 

πκβνπιίσλ  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ζηεξίδεη ηνλ αγώλα ηνπ Γηθηύνπ 

Κνηλνηήησλ Λέζβνπ θαηά ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ λέν εθινγηθό 

λόκν ζηνπο ΟΣΑ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

απηόλνκσλ, ρσξηζηώλ, ςεθνδειηίσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

κειώλ ησλ Κνηλνηηθώλ πκβνπιίσλ, ώζηε λα κελ ςεθηζηνύλ νη 

πξνσζνύκελεο δηαηάμεηο, πνπ ζα ππνβαζκίζνπλ πεξηζζόηεξν ηε 

δσή ζηα ρσξηά θαη ζα βξαρπθπθιώζνπλ ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Αξρή, ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο θαζώο θαη ηηο Κξαηηθέο, 

Πεξηθεξεηαθέο θαη Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο  
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2. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε από 

ΡΟΜΑ, δεκνηηθνύ νηθνπέδνπ ζηε ζέζε «ΝΣΑΛΑΓΚΟΤΚΟ» ηεο 

Κνηλόηεηαο Παπάδνπ Γέξαο 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ζπζηήλεη δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή γηα 

λα εμεηάζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε λα 

κεηεγθαηαζηαζνύλ θαη δίλεη εληνιή ζηε Ννκηθή Τπεξεζία λα 

πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε Πξσηνθόιινπ Γηνηθεηηθήο απνβνιήο 

ην νπνίν ζα εθηειεζζεί εληόο εμακήλνπ  
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3. Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ από ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ πεξαηηέξσ 

νξγάλσζε αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19 

Έγηλε ζπδήηεζε-ελεκέξσζε ηνπ ώκαηνο  --- 

4. Σξνπνπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (Π.) κεηαμύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο, Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ (Π.Β.Α) θαη 

Γηαδεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Λέζβνπ (Γ.Λ.Σ.Λ) κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα νηθίζθσλ θαη θαηαζθεπή πεξίθξαμεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο πύιεο Sengen ζην Πισκάξη Λέζβνπ» 

Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (Π.) 

κεηαμύ Γήκνπ Μπηηιήλεο, Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

(Π.Β.Α) θαη Γηαδεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Λέζβνπ 

(Γ.Λ.Σ.Λ) κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νηθίζθσλ θαη θαηαζθεπή 

πεξίθξαμεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πύιεο Sengen ζην Πισκάξη 

Λέζβνπ» 
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Ημερήσιας Διάταξης 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 522/2020 (ΑΓΑ 6Λ846ΜΓΘΓ-ΚΘ0) 

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά: ύζηαζε 

ηδίνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκόζηνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε 

ηελ επσλπκία «ΑΘΛΖΣΗΚΟ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ» 

Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 522/2020 (ΑΓΑ 

6Λ846ΜΓΘΓ-ΚΘ0) απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ αθνξά: ύζηαζε ηδίνπ Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ Γεκόζηνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία 

«ΑΘΛΖΣΗΚΟ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ» 
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2. Δπηθαηξνπνίεζε ηξνπνπνίεζεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο 

(Π.) κεηαμύ πξώελ Γήκνπ Λέζβνπ θαη Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ 

Σακείνπ Λέζβνπ (ΓΛΣΛ) γηα ηε πξάμε «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΕΖΜΗΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΣΖ 12
ε
-6-2017 ΣΟΤ 

ΛΗΜΔΝΔ ΣΖ Ν. ΛΔΒΟΤ (Κ.ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ)» 

Δγθξίζεθε ε επηθαηξνπνίεζε ηξνπνπνίεζεο 

Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (Π.) κεηαμύ πξώελ Γήκνπ 

Λέζβνπ θαη Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Λέζβνπ 

(ΓΛΣΛ) γηα ηε πξάμε «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΣΖ 12
ε
-6-2017 ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ 

ΣΖ Ν. ΛΔΒΟΤ (Κ.ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ)» 
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3. Έγθξηζε δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο αίζνπζαο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ζην Πισκάξη, γηα ηελ κεηαζηέγαζε 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ Πισκαξίνπ 

Δγθξίζεθε ε δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο αίζνπζαο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ζην Πισκάξη, γηα ηελ 

κεηαζηέγαζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ Πισκαξίνπ 
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4. Παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ άββα 

Παλαγηώηε επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηε Μπηηιήλε 

Δγθξίζεθε ε παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ 

άββα Παλαγηώηε επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηε 

Μπηηιήλε 
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5. Έγθξηζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θόκβνπ 

θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Δι. 

Βεληδέινπ θαη Ν. Θενδώξνπ 

Δγθξίζεθε ε πξνζσξηλή δηαθνπή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

θόκβνπ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ 

νδώλ Δι. Βεληδέινπ θαη Ν. Θενδώξνπ 
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6. Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ιόγσ εθηέιεζεο  

εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΩΓΟΗ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ» 

Δγθξίζεθαλ νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ιόγσ εθηέιεζεο  

εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΩΓΟΗ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ» 
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7. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζηελ «ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΔΡΓΑΗΩΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

- ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ» 

Δγθξίζεθε ε αληηθαηάζηαζε κέινπο ζηελ «ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - ΟΥΖΜΑΣΩΝ - ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΔΡΓΩΝ» 
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8. Έγθξηζε Φαθέινπ Γεκόζηαο ύκβαζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν 

«Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο – Έθδνζε νηθνδνκηθήο 

άδεηαο ηεο εληαγκέλεο πξάμεο ‘Αλαπαιαίσζε παιαηνύ 

Δγθξίζεθε ν Φάθεινο Γεκόζηαο ύκβαζεο ηεο κειέηεο κε 

ηίηιν «Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο – Έθδνζε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο ηεο εληαγκέλεο πξάμεο ‘Αλαπαιαίσζε 
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απσλνπνηείνπ Πεξάκαηνο Λέζβνπ’» (AM 153/2021) θαη 

θαζνξηζκόο ηξόπνπ αλάζεζεο & εθηέιεζεο 

παιαηνύ απσλνπνηείνπ Πεξάκαηνο Λέζβνπ’» (AM 

153/2021) θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ αλάζεζεο & εθηέιεζεο 

9. Ρπζκίζεηο επί ησλ κηζζσκάησλ ζρνιηθώλ θπιηθείσλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Δγθξίζεθαλ νη ξπζκίζεηο επί ησλ κηζζσκάησλ ζρνιηθώλ 

θπιηθείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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10. Ρπζκίζεηο επί ησλ κηζζσκάησλ ζρνιηθώλ θπιηθείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Δγθξίζεθαλ νη ξπζκίζεηο επί ησλ κηζζσκάησλ ζρνιηθώλ 

θπιηθείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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11. Καζνξηζκόο θσδηθώλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο, σο δεθηηθώλ έθδνζεο Υξεκαηηθώλ 

Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο 

Καζνξίζζεθαλ νη θσδηθνί πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, σο δεθηηθνί έθδνζεο Υξεκαηηθώλ 

Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο 
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12. Γηαγξαθή ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ εθεκεξίδσλ: 

«ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ Γ.ΚΟΤΦΟΤ) θαη 

ΔΜΠΡΟ (ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ) 

Δγθξίζεθε ε δηαγξαθή ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ 

εθεκεξίδσλ: «ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ 

Γ.ΚΟΤΦΟΤ) θαη ΔΜΠΡΟ (ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΑΔ) 
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                                                                                                                                                     Μυτιλήνη, 28/1/2021 

                 

                                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                                      Δημοτικού υμβουλίου  
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