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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                           Μυτιλήνη, 26/4/2021              

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   9 η ς /23-4-2021 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έγθξηζε Φεθίζκαηνο γηα ηηο αθηνπινϊθέο ζπλδέζεηο ηεο Μπηηιήλεο 
κε ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Καβάια 

Δγθξίζεθε Φήθηζκα γηα ηηο αθηνπινϊθέο ζπλδέζεηο ηεο 
Μπηηιήλεο κε ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Καβάια 

98 

2. πγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Γεκόζηνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επωλπκία «ΑΘΛΗΣΙΚΟ & 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ»-

Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 53/2021 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ  

πγθξνηήζεθε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ 

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

«ΑΘΛΗΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΗΜΟΤ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ»-Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 53/2021 Απόθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

99 

17 Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο ΜΝΗΜΔΙΟΤ ΦΙΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΔΟΝΣΧΝ 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΘΝΔΓΔΡΙΑ ζε θνηλόρξεζην ρώξν, επί ηεο νδνύ 

Δξκνύ 1 ζηε Μπηηιήλε 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε ΜΝΗΜΔΙΟΤ ΦΙΛΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΠΔΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΘΝΔΓΔΡΙΑ ζε θνηλόρξεζην 

ρώξν, επί ηεο νδνύ Δξκνύ 1 ζηε Μπηηιήλε 

100 

3. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Αλδξηώηε-Κωλζηάληηνπ 

Παλαγηώηε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο δηαδεκνηηθήο 

επηρείξεζεο Γήκωλ Μπηηιήλεο θαη Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηελ 

επωλπκία ΓΔΤΑ Λέζβνπ 

Αληηθαηαζηάζεθε ην ηαθηηθό κέινο Αλδξηώηεο-Κωλζηάληηνο 

Παλαγηώηεο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο δηαδεκνηηθήο 

επηρείξεζεο Γήκωλ Μπηηιήλεο θαη Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηελ 

επωλπκία ΓΔΤΑ Λέζβνπ 

101 

4. Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Τπεξεζίεο αζθάιεηαο 

θαη θύιαμεο ηωλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάηωλ θαη ινηπώλ δεκνηηθώλ 

θηηξίωλ» 

Δγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

«Τπεξεζίεο αζθάιεηαο θαη θύιαμεο ηωλ δεκνηηθώλ 

θαηαζηεκάηωλ θαη ινηπώλ δεκνηηθώλ θηηξίωλ» 

102 

5. Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Παξνρή ππεξεζηώλ 

Ιαηξνύ Δξγαζίαο» 

Δγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

«Παξνρή ππεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο» 
103 

6. Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξαζίλνπ  Γήκνπ Μπηηιήλεο Δγθξίζεθε ν Καλνληζκόο Πξαζίλνπ  Γήκνπ Μπηηιήλεο 104 

7. Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΧΡΧΝ 

ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΚΧΝ 2021-2023» 

Δγθξίζεθε ε αλάζεζε κε Ηιεθηξνληθό Γηεζλή Αλνηθηό 

Γηαγωληζκό ηεο ππεξεζίαο  
105 



 2 

8. Έγθξηζε Καλνληζκνύ Άξδεπζεο  Γήκνπ Μπηηιήλεο Δγθξίζεθε ν Καλνληζκόο Άξδεπζεο  Γήκνπ Μπηηιήλεο 106 

9. Οξηζκόο α) ηνπ νξγάλνπ δηαλνκήο θαη θύιαμεο ηωλ πδάηωλ 

άξδεπζεο, β) ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο 

πεξηόδνπ, γ) ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζέζεωλ πδξνλνκέωλ θαη ηνπ ηνκέα 

γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θάζε ζέζε, έηνπο 2021 

Οξίζζεθαλ α) ην όξγαλν δηαλνκήο θαη θύιαμεο ηωλ πδάηωλ 

άξδεπζεο, β) ν ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο 

πεξηόδνπ 20/5 έωο 20/10 θάζε έηνπο, γ) ν αξηζκόο ηξηώλ (3)  

ζέζεωλ πδξνλνκέωλ θαη ηνπ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη 

θάζε ζέζε, έηνπο 2021 

107 

10. Αθαίξεζε ελόο ηεκαρίνπ θηγθιηδώκαηνο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο 

Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθιωζεο, επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 

(Σκήκα νπξάδαο – Μαθξύο Γηαιόο) ζηε Μπηηιήλε 

Δγθξίζεθε ε αθαίξεζε ελόο ηεκαρίνπ θηγθιηδώκαηνο, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθιωζεο, επί ηεο 

νδνύ Δι. Βεληδέινπ (Σκήκα νπξάδαο – Μαθξύο Γηαιόο) ζηε 

Μπηηιήλε 

108 

11. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ Αγίνπ 

Θεξάπνληνο ζηε Μπηηιήλε 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ 

Αγίνπ Θεξάπνληνο ζηε Μπηηιήλε 
109 

12. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ 

Νενκάξηπξνο Θενδώξνπ ζηε Μπηηιήλε 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ 

Νενκάξηπξνο Θενδώξνπ ζηε Μπηηιήλε 
110 

13. Έγθξηζε γηα θαηαβνιή ζε ρξήκα ηωλ Μέζωλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

(Μ.Α.Π.) θαη ηνπ γάιαθηνο ηωλ εηώλ 2012 έωο θαη 2016 ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, Αιέμαλδξν Υαραιάην 

Δγθξίζεθε ε θαηαβνιή ζε ρξήκα ηωλ Μέζωλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) θαη ηνπ γάιαθηνο ηωλ εηώλ 2012 έωο θαη 

2016 ζηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, Αιέμαλδξν 

Υαραιάην 

111 

14. Έγθξηζε  εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηώλ δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο γηα ηελ 

απόδεημε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ην εγρεηξίδην δηαδηθαζηώλ δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο γηα 

ηελ απόδεημε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

112 

15. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Φαθέινπ Γεκόζηαο ύκβαζεο ηεο κειέηεο 

κε ηίηιν «Δπηθαηξνπνίεζε κειέηεο, ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη 

εμαζθάιηζε αδεηνδνηήζεωλ ηνπ έξγνπ ‘Πνδειαηόδξνκνο νπξάδαο 

– Νεάπνιεο’» (AM 27/2021) θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ αλάζεζεο & 

εθηέιεζεο 

Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Φαθέινπ Γεκόζηαο ύκβαζεο 

ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δπηθαηξνπνίεζε κειέηεο, ηεύρε 

δεκνπξάηεζεο θαη εμαζθάιηζε αδεηνδνηήζεωλ ηνπ έξγνπ 

‘Πνδειαηόδξνκνο νπξάδαο – Νεάπνιεο’» (AM 27/2021) θαη 

θαζνξηζκόο ηξόπνπ αλάζεζεο & εθηέιεζεο 

113 

16. Έγθξηζε Δπηθαηξνπνίεζεο Φαθέινπ Γεκόζηαο ύκβαζεο Μειέηεο 

κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο – Βειηίωζε Αξδεπηηθνύ Γηθηύνπ 

Λάκπνπ Μύιωλ» (ΑΜ 130/2020) θαη ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο 

κειέηεο 

Δγθξίζεθε ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Φαθέινπ Γεκόζηαο ύκβαζεο 

Μειέηεο κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο – Βειηίωζε Αξδεπηηθνύ 

Γηθηύνπ Λάκπνπ Μύιωλ» (ΑΜ 130/2020) θαη ηξόπνπ 

εθηέιεζεο ηεο κειέηεο 

114 

18. Έγθξηζε αλακνξθωκέλνπ Οινθιεξωκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ην αλακνξθωκέλν Οινθιεξωκέλν Πιαίζην Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2021 
115 

19. Έγθξηζε 14
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 14
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
116 

20. Έγθξηζε 15
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 15
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
117 



 3 

21. Έγθξηζε 16
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 16
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
118 

22. Έγθξηζε αιιαγήο ηνπ ηίηινπ Κ.Α. 70.6279.0004 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε αιιαγή ηνπ ηίηινπ Κ.Α. 70.6279.0004 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2021 

119 

23. Έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθώλ ειαηνθηεκάηωλ Δγθξίζεθε ε έλαξμε ηωλ δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο ηωλ 

δεκνηηθώλ ειαηνθηεκάηωλ 
120 

24. Έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ, ήηνη 

ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο, εκβαδνύ 91,30 η.κ. κε βνεζεηηθό 

απνζεθεπηηθό ρώξν, εκβαδνύ 10,20 η.κ. θαη αύιεην αθάιππην ρώξν, 

εκβαδνύ 700,00 η.κ., κε ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ ΑΓΙΑΟΤ 

Δγθξίζεθε ε έλαξμε ηωλ δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ, ήηνη ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο, εκβαδνύ 91,30 η.κ. κε 

βνεζεηηθό απνζεθεπηηθό ρώξν, εκβαδνύ 10,20 η.κ. θαη αύιεην 

αθάιππην ρώξν, εκβαδνύ 700,00 η.κ., κε ηε δηαθξηηηθή 

νλνκαζία ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ ΑΓΙΑΟΤ 

121 

25. Γηαγξαθή ηηκνινγίωλ παξνρήο ππεξεζηώλ ηωλ εθεκεξίδωλ  α) 

«ΓΗΜΟΚΡΑΣΗ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΚΟΤΦΟΤ), β) ΔΜΠΡΟ 

(ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΔ), γ) Ο ΛΟΓΟ 

(ΝΔΟΣΤΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΜΔΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Μ.Δ.Π.Δ)» θαη δ) Λνηπώλ ηηκνινγίωλ 

Δγθξίζεθε ε δηαγξαθή ηηκνινγίωλ παξνρήο ππεξεζηώλ ηωλ 

εθεκεξίδωλ  α) «ΓΗΜΟΚΡΑΣΗ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 

Γ.ΚΟΤΦΟΤ), β) ΔΜΠΡΟ (ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΔ), 

γ) Ο ΛΟΓΟ (ΝΔΟΣΤΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΔΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Μ.Δ.Π.Δ)» θαη δ) Λνηπώλ ηηκνινγίωλ 

122 

26. Οξηζκόο ππεύζπλνπ ινγαξηαζκνύ γηα πιεξωκή ηωλ έξγωλ: α) 

«Αλαβάζκηζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ ζην γήπεδν 5Υ5 ηνπ 

Μηραιέιεηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Πιωκαξίνπ» κε θωδηθό ελάξηζκνπ 

έξγνπ 2017Δ01600035 ηεο ΑΔ016 ηνπ ΠΓΔ θαη β) «Σνπνζέηεζε 

ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Άληηζζαο»  κε θωδηθό 

ελάξηζκνπ έξγνπ 2017Δ01600028 ηεο ΑΔ016 ηνπ ΠΓΔ 

Οξίζζεθε ε Σακίαο ηνπ Γήκνπ ωο ππεύζπλε ινγαξηαζκνύ γηα 

πιεξωκή ηωλ έξγωλ: α) «Αλαβάζκηζε αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ ζην γήπεδν 5Υ5 ηνπ Μηραιέιεηνπ Γεκνηηθνύ 

ηαδίνπ Πιωκαξίνπ» κε θωδηθό ελάξηζκνπ έξγνπ 

2017Δ01600035 ηεο ΑΔ016 ηνπ ΠΓΔ θαη β) «Σνπνζέηεζε 

ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Άληηζζαο»  κε 

θωδηθό ελάξηζκνπ έξγνπ 2017Δ01600028 ηεο ΑΔ016 ηνπ 

ΠΓΔ 

123 
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