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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                         

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

 

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   16 η ς /7 -7-2021 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Δπηρνξήγεζε Πνδειαηηθνύ πιιόγνπ Λέζβνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε 

ηνπ Παλειιήληνπ Γηαζπιινγηθνύ θαη OPEN SPORTIVE 

Πνδειαηηθνύ Αγώλα ENDURO 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε €2.000,00 ηνπ Πνδειαηηθνύ 

πιιόγνπ Λέζβνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Παλειιήληνπ 

Γηαζπιινγηθνύ θαη OPEN SPORTIVE Πνδειαηηθνύ Αγώλα 

ENDURO 

177 

2. Δπηρνξήγεζε Αζιεηηθνύ Δθπνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ  Παλαγηνύδαο 

«ΘΗΔΑ» γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο κε ζέκα: 

«ΝΣΟΠΙΝΓΚ-ΟΥΙ ΔΤΥΑΡΙΣΧ…» 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε €5.500,00 ηνπ Αζιεηηθνύ 

Δθπνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ  Παλαγηνύδαο «ΘΗΔΑ» γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο κε ζέκα: «ΝΣΟΠΙΝΓΚ-ΟΥΙ 

ΔΤΥΑΡΙΣΧ…» 

178 

3. Γηεπζέηεζε δνπιείαο  δηόδνπ γηα ηνπο δηακέλνληαο ζηνλ Άλσ 

Υάιηθα ηεο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε δηεπζέηεζε δνπιείαο  δηόδνπ γηα ηνπο δηακέλνληαο 

ζηνλ Άλσ Υάιηθα ηεο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο 
179 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. Αγνξά αθηλήησλ ζηελ Κνηλόηεηα Πισκαξίνπ γηα δεκηνπξγία ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο 

Δγθξίζεθε ε αγνξά αθηλήησλ ζηελ Κνηλόηεηα Πισκαξίνπ γηα 

δεκηνπξγία ρώξνπ ζηάζκεπζεο 
180 

2. ύζηαζε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ 

επσλπκία «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο 

Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

Δγθξίζεθε ε ζύζηαζε ίδηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

181 

3. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 150/2020 (ΑΓΑ: Φ1Κ446ΜΓΘΓ-

ΓΑΠ) απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ζηελ 

αγνξά  νηθνπέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ 

Κνηλόηεηα Αγηάζνπ 

Δπηθαηξνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζκ. 150/2020 (ΑΓΑ: 

Φ1Κ446ΜΓΘΓ-ΓΑΠ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 

πνπ αθνξά ζηελ αγνξά  νηθνπέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο ζηελ Κνηλόηεηα Αγηάζνπ 

182 
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4. πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 158/2021 (ΑΓΑ: Φ07Ξ46ΜΓΘΓ-ΦΚΧ) 

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο πεξί απεπζείαο 

κίζζσζεο ηνπ Κνηλνηηθνύ Καθελείνπ Κώκεο ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Λνπηξόπνιεο Θεξκήο 

Δγθξίζεθε ε θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ Κνηλνηηθνύ 

Καθελείνπ Κώκεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λνπηξόπνιεο 

Θεξκήο λα μεθηλήζεη δέθα (10) κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 

183 

5. πγθξόηεζε εηδηθήο Δπηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο 

ησλ παξαθάησ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ ηερληθήο θύζεσο: Α) 

«Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνύ 

πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε α) ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

θηεξίσλ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη β) θσηηζηηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ δεκνηηθώλ θηεξίσλ Γήκνπ Μπηηιήλεο» θαη Β) 

«Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ θαη ζπζθεπώλ ςύμεο θαη ζέξκαλζεο» 

πγθξνηήζεθε εηδηθή Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 

παξαιαβήο ησλ παξαθάησ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ ηερληθήο 

θύζεσο: Α) «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε α) ειεθηξνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θηεξίσλ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη β) θσηηζηηθώλ 

θαη ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ δεκνηηθώλ θηεξίσλ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο» θαη Β) «Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ θαη ζπζθεπώλ 

ςύμεο θαη ζέξκαλζεο» 

184 

6. Έγθξηζε αλάζεζεο θαη ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζύληαμεο 

ηνπ ηνπηθνύ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΣΓΑ) ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο» 

Δγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ζε ηξίην ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζύληαμεο ηνπ ηνπηθνύ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΣΓΑ) 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

185 

7. Γλσκνδόηεζε επί ηεο νξηζηηθήο πξόηαζεο γηα ίδξπζε Σκεκάησλ 

Έληαμεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

Γλσκνδόηεζε ππέξ ηεο νξηζηηθήο πξόηαζεο γηα ίδξπζε 

Σκεκάησλ Έληαμεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

186 

8. Γλσκνδόηεζε επί ηεο νξηζηηθήο πξόηαζεο γηα ίδξπζε Σκεκάησλ 

Έληαμεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

Γλσκνδόηεζε ππέξ ηεο νξηζηηθήο πξόηαζεο γηα ίδξπζε 

Σκεκάησλ Έληαμεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

187 

9. Καζνξηζκόο ηειώλ άξδεπζεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πεγήο γηα ηελ 

αξδεπηηθή γεώηξεζε «Κακέλε Καξδηά» 

Καζνξίζζεθαλ ηα ηέιε άξδεπζεο ζηελ Κνηλόηεηαο Πεγήο γηα 

ηελ αξδεπηηθή γεώηξεζε ζηε ζέζε «Κακέλε Καξδηά», ήηνη: α) 

Σέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν άξδεπζεο 30,00€, β) Σηκή θπβηθνύ 

0,15€ θαη γ) Σηκή παγίνπ 15,00€ εηήζην 

188 

10. Έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζηεγάδεηαη ην θνηλνηηθό 

θαηάζηεκα ηνπ Αθάισλα, ζηε ζέζε «Αγνξά», εκβαδνύ πεξίπνπ 40 

η.κ. 

Δγθξίζεθε ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ 

δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ όπνπ 

ζηεγάδεηαη ην θνηλνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Αθάισλα, ζηε ζέζε 

«Αγνξά», εκβαδνύ πεξίπνπ 40 η.κ. 

189 

11. Έγθξηζε ππεθκίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ – ειαηνθηήκαηνο  ζηε 

ζέζε «Σξαραιόκαληξα» ηεο Κνηλόηεηαο Παπάδνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Γέξαο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 7
νπ

 όξνπ ηνπ αξ. πξση.  

21766/26-04-2017 ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο  κεηαμύ ηνπ ηέσο 

Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηνπ ΓΟΤΡΟΤΓΗ Διεπζέξηνπ 

Δγθξίζεθε ε ππεθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ – ειαηνθηήκαηνο  

ζηε ζέζε «Σξαραιόκαληξα» ηεο Κνηλόηεηαο Παπάδνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γέξαο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 7
νπ

 όξνπ ηνπ 

αξ. πξση.  21766/26-04-2017 ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο  κεηαμύ 

ηνπ ηέσο Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηνπ ΓΟΤΡΟΤΓΗ Διεπζέξηνπ 

190 
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12. Γηαγξαθή ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

θαη ινηπώλ ηηκνινγίσλ 

Δγθξίζεθε ε δηαγξαθή ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο θαη ινηπώλ ηηκνινγίσλ 
191 

13. Καζνξηζκόο θσδηθνύ αξηζκνύ (Κ.Α.) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο έηνπο 2021, σο δεθηηθνύ έθδνζεο Υξεκαηηθώλ 

Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο 

Καζνξίζζεθε ν Κ.Α. 10.6211 «Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο έηνπο 2021, σο δεθηηθνύ έθδνζεο Υξεκαηηθώλ 

Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο 

192 

14. Έγθξηζε 24
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 24
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
193 

15. Έγθξηζε 26
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 26
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
194 

16. Έγθξηζε 27
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 27
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
195 

17. Έγθξηζε 28
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 28
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
196 

18. Έγθξηζε 29
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 29
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
197 

19. Έγθξηζε 31
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 31
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
198 

20. Έγθξηζε 32
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 32
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
199 

 

 

                                                                                                                                                          Μυτιλήνη, 8/7/2021 

                 

                                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                                      Δημοτικού υμβουλίου  
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