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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                         

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

 

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   19 η ς /8 -9-2021 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έγθρηζε δφρεάλ παρατώρεζε τρήζες ζηολ Αζιεηηθό Ποιηηηζηηθό 

ύιιογο «ΑΠΦΩ» ηοσ γεπέδοσ 5Υ5, ηο οποίο βρίζθεηαη επί ηφλ 

οδώλ Κσδφληώλ θαη Μοζτολεζίφλ ζηελ Δπάλφ θάια Μσηηιήλες  

Δγθρίζεθε ε δφρεάλ παρατώρεζε τρήζες ζηολ Αζιεηηθό 

Ποιηηηζηηθό ύιιογο «ΑΠΦΩ», γηα πέληε τρόληα, ηοσ γεπέδοσ 

5Υ5 ηο οποίο βρίζθεηαη επί ηφλ οδώλ Κσδφληώλ θαη 

Μοζτολεζίφλ ζηελ Δπάλφ θάια Μσηηιήλες  

248 

2. Παρατώρεζε θοηλότρεζηοσ τώροσ επί ηες πιαηείας Αγ. 

Δσζηραηίοσ, Γ.Κ. Μσηηιήλες, ζηα θαηαζηήκαηα σγεηολοκηθού 

ελδηαθέροληος ποσ προβάιιοληαη ζε ασηή θαη τρεζηκοποηούληαη φς 

θαθελεία, εζηηαηόρηα, δαταροπιαζηεία θαη παρεκθερή επητεηρήζεης, 

γηα ηοποζέηεζε ηφλ ηραπεδοθαζηζκάηφλ ηοσς 

Δγθρίζεθε ε παρατώρεζε θοηλότρεζηοσ τώροσ επί ηες πιαηείας 

Αγ. Δσζηραηίοσ, Γ.Κ. Μσηηιήλες, ζηα θαηαζηήκαηα 

σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος ποσ προβάιιοληαη ζε ασηή θαη 

τρεζηκοποηούληαη φς θαθελεία, εζηηαηόρηα, δαταροπιαζηεία θαη 

παρεκθερή επητεηρήζεης, γηα ηοποζέηεζε ηφλ 

ηραπεδοθαζηζκάηφλ ηοσς 

249 

3. Έγθρηζε θσθιοθορηαθώλ ρσζκίζεφλ ιόγφ εθηέιεζες εργαζηώλ ζηα 

πιαίζηα ηες θαηαζθεσής ηοσ έργοσ: «ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΤΡΗΑ ΑΣΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ (ΣΜΖΜΑ ΟΤΡΑΓΑ – ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟ)» 

Δγθρίζεθαλ οη θσθιοθορηαθές ρσζκίζεης ιόγφ εθηέιεζες 

εργαζηώλ ζηα πιαίζηα ηες θαηαζθεσής ηοσ έργοσ: «ΒΔΛΣΗΩΖ 

ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΤΡΗΑ ΑΣΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ (ΣΜΖΜΑ ΟΤΡΑΓΑ – 

ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟ)» 

250 

4. Υορήγεζε άδεηας θηλεκαηογράθεζες περηοτώλ ηοσ Γήκοσ 

Μσηηιήλες ζε ηειεοπηηθό ζσλεργείο ηες Ροσκαλίας, γηα ηελ 

ηειεοπηηθή παραγφγή κε ηίηιο «Travelling Chef» ηες Eccoline Bv 

Δγθρίζεθε ε τορήγεζε άδεηας θηλεκαηογράθεζες περηοτώλ ηοσ 

Γήκοσ Μσηηιήλες ζε ηειεοπηηθό ζσλεργείο ηες Ροσκαλίας, γηα 

ηελ ηειεοπηηθή παραγφγή κε ηίηιο «Travelling Chef» ηες 

Eccoline Bv 

251 
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5. Σροποποίεζε ηες σπ’αρηζκ. 245/2021 (ΑΓΑ: 6ΖΞ646ΜΓΘΓ-ΗΟΑ) 

απόθαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ κε ηίηιο: «Σοποζέηεζε 

καρκάρηλες επηγραθής ζηο εζφηερηθό ηοσ Παιαηού Γεκαρτείοσ γηα 

ηε δφρεά ζσιιογής Λέζβηφλ Εφγράθφλ θαη άιιφλ έργφλ ηέτλες 

ηοσ Γηάλλε Γηαλλέιιε-Θεοδοζηάδε» 

Δγθρίζεθε ε ηροποποίεζε ηες σπ’ αρηζκ. 245/2021 

(ΑΓΑ: 6ΖΞ646ΜΓΘΓ-ΗΟΑ) απόθαζες ηοσ Γεκοηηθού 

σκβοσιίοσ κε ηίηιο: «Σοποζέηεζε καρκάρηλες επηγραθής ζηο 

εζφηερηθό ηοσ Παιαηού Γεκαρτείοσ γηα ηε δφρεά ζσιιογής 

Λέζβηφλ Εφγράθφλ θαη άιιφλ έργφλ ηέτλες ηοσ Γηάλλε 

Γηαλλέιιε-Θεοδοζηάδε» 

252 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ορηζκός ορθφηού ιογηζηή ζηελ  Δηαηρεία κε ηελ επφλσκία 

«ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ» 

Ορίζζεθε ορθφηός ιογηζηής ζηελ  Δηαηρεία κε ηελ επφλσκία 

«ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ» 

253 

2. Λήυε απόθαζες γηα ηε ζσλέτηζε ή κε ζσκκεηοτής ηοσ Γήκοσ 

Μσηηιήλες ζηε δηαδεκοηηθή επητείρεζε κε ηελ επφλσκία Γεκοηηθή 

Δπητείρεζε Ύδρεσζες Αποτέηεσζες Λέζβοσ (ΓΔΤΑΛ) 

Αλαβιήζεθε ε ζσδήηεζε ηοσ ζέκαηος ---- 

3. Έγθρηζε απεσζείας κίζζφζες δεκοηηθού ειαηοθηήκαηος, ποσ 

βρίζθεηαη ζηε ζέζε 7 βοσλά ηες περηθέρεηας Λοσηρώλ, κε ηελ 

επφλσκία «Λούιη» 

Δγθρίζεθε ε απεσζείας κίζζφζες δεκοηηθού ειαηοθηήκαηος, 

ποσ βρίζθεηαη ζηε ζέζε 7 βοσλά ηες περηθέρεηας Λοσηρώλ, κε 

ηελ επφλσκία «Λούιη» 

254 

4. Γηαπίζηφζε αλάγθες ολοκαζίας δεκοηηθής οδού ζηελ περηοτή 

«ΚΗΟΚΗ» Μσηηιήλες 

Γηαπηζηώζεθε ε αλάγθε ολοκαζίας δεκοηηθής οδού ζηελ 

περηοτή «ΚΗΟΚΗ» Μσηηιήλες 
255 

5. Έγθρηζε σποβοιής αηηήκαηος δφρεάλ παρατώρεζες ζηο Γήκο 

Μσηηιήλες δύο οηθοπέδφλ ηοσ Γεκοζίοσ ζηης ζέζεης 

«ΛΔΜΟΝΟΤ» θαη «ΚΛΔΦΣΟΒΗΓΛΑ 2» 

Δγθρίζεθε ε σποβοιή αηηήκαηος δφρεάλ παρατώρεζες ζηο 

Γήκο Μσηηιήλες δύο οηθοπέδφλ ηοσ Γεκοζίοσ ζηης ζέζεης 

«ΛΔΜΟΝΟΤ» θαη «ΚΛΔΦΣΟΒΗΓΛΑ 2» 

256 

6. Έγθρηζε απεσζείας αλάζεζες ηες σπερεζίας κε ηίηιο «Δργαζία 

θιαδέκαηος συειώλ δέληρφλ Γήκοσ Μσηηιήλες», προϋποιογηζκού 

€16.200,00 (άλεσ ΦΠΑ) 

Δγθρίζεθε ε απεσζείας αλάζεζες ηες σπερεζίας κε ηίηιο 

«Δργαζία θιαδέκαηος συειώλ δέληρφλ Γήκοσ Μσηηιήλες», 

προϋποιογηζκού €16.200,00 (άλεσ ΦΠΑ) 

257 

7. Έγθρηζε θοπής δέληρφλ ζε θοηλότρεζηοσς τώροσς ηοσ Γήκοσ 

Μσηηιήλες 

Δγθρίζεθε ε θοπή δέληρφλ ζε θοηλότρεζηοσς τώροσς ηοσ 

Γήκοσ Μσηηιήλες 
258 

8. Έγθρηζε απαγόρεσζες ζηάζκεσζες ζε δεκοηηθή οδό ηες 

Κοηλόηεηας Αγίας Μαρίλας  

Δγθρίζεθε ε απαγόρεσζε ζηάζκεσζες ζε δεκοηηθή οδό ηες 

Κοηλόηεηας Αγίας Μαρίλας  
259 

9. Έγθρηζε περηορηζκού ορίοσ ηατύηεηας ζηελ οδό Αγίας Κσρηαθής 

ηες Κοηλόηεηας Μσηηιήλες 

Δγθρίζεθε ο περηορηζκός ορίοσ ηατύηεηας ζηελ οδό Αγίας 

Κσρηαθής ηες Κοηλόηεηας Μσηηιήλες 
260 

10. Έγθρηζε ηοποζέηεζες πιαζηηθώλ ορηοδεηθηώλ επί ηες οδού 

Μπηδαλίοσ ηες Κοηλόηεηας Μσηηιήλες 

Δγθρίζεθε ε ηοποζέηεζε πιαζηηθώλ ορηοδεηθηώλ επί ηες οδού 

Μπηδαλίοσ ηες Κοηλόηεηας Μσηηιήλες 
261 

11. Έγθρηζε 43
ες

 ηροποποίεζες προϋποιογηζκού Γήκοσ Μσηηιήλες 

οηθολοκηθού έηοσς 2021 

Δγθρίζεθε ε 43
ε
 ηροποποίεζε προϋποιογηζκού Γήκοσ 

Μσηηιήλες οηθολοκηθού έηοσς 2021 
262 
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12. Έγθρηζε 47
ες

 ηροποποίεζες προϋποιογηζκού Γήκοσ Μσηηιήλες 

οηθολοκηθού έηοσς 2021 

Δγθρίζεθε ε 47
ε
 ηροποποίεζε προϋποιογηζκού Γήκοσ 

Μσηηιήλες οηθολοκηθού έηοσς 2021 
263 

13. Έγθρηζε 48
ες

 ηροποποίεζες προϋποιογηζκού Γήκοσ Μσηηιήλες 

οηθολοκηθού έηοσς 2021 

Δγθρίζεθε ε 48
ε
 ηροποποίεζε προϋποιογηζκού Γήκοσ 

Μσηηιήλες οηθολοκηθού έηοσς 2021 
264 

14. Έγθρηζε 49
ες

 ηροποποίεζες προϋποιογηζκού Γήκοσ Μσηηιήλες 

οηθολοκηθού έηοσς 2021 

Δγθρίζεθε ε 49
ε
 ηροποποίεζε προϋποιογηζκού Γήκοσ 

Μσηηιήλες οηθολοκηθού έηοσς 2021 
265 

15. Έγθρηζε 50
ες

 ηροποποίεζες προϋποιογηζκού Γήκοσ Μσηηιήλες 

οηθολοκηθού έηοσς 2021 

Δγθρίζεθε ε 50
ε
 ηροποποίεζε προϋποιογηζκού Γήκοσ 

Μσηηιήλες οηθολοκηθού έηοσς 2021 
266 

16. Έγθρηζε 51
ες

 ηροποποίεζες προϋποιογηζκού Γήκοσ Μσηηιήλες 

οηθολοκηθού έηοσς 2021 

Δγθρίζεθε ε 51
ε
 ηροποποίεζε προϋποιογηζκού Γήκοσ 

Μσηηιήλες οηθολοκηθού έηοσς 2021 
267 

17. Έγθρηζε 52
ες

 ηροποποίεζες προϋποιογηζκού Γήκοσ Μσηηιήλες 

οηθολοκηθού έηοσς 2021 

Δγθρίζεθε ε 52
ε
 ηροποποίεζε προϋποιογηζκού Γήκοσ 

Μσηηιήλες οηθολοκηθού έηοσς 2021 
268 

18. Έγθρηζε 53
ες

 ηροποποίεζες προϋποιογηζκού Γήκοσ Μσηηιήλες 

οηθολοκηθού έηοσς 2021 

Δγθρίζεθε ε 53
ε
 ηροποποίεζε προϋποιογηζκού Γήκοσ 

Μσηηιήλες οηθολοκηθού έηοσς 2021 
269 

19. Γηαγραθή ηηκοιογίφλ: α) παροτής σπερεζηώλ ηφλ εθεκερίδφλ  

«ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ) θαη 

«ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ Γ.ΚΟΤΦΟΤ), β) ιοηπώλ 

ηηκοιογίφλ 

Δγθρίζεθε ε δηαγραθή ηηκοιογίφλ: α) παροτής σπερεζηώλ ηφλ 

εθεκερίδφλ  «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ) θαη 

«ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ Γ.ΚΟΤΦΟΤ), β) ιοηπώλ 

ηηκοιογίφλ 

270 

 

 

                                                                                                                                                          Μυτιλήνη, 9/9/2021 

                 

                                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                                      Δημοτικού υμβουλίου  

 

 

 

 

                                                                                                                                ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΧΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


