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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                         

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

 

 

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   22 η ς /3 -11-2021 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Καζνξηζκόο Απηνηειώλ Οηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηελ 

απνγξαθή ηνπ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ην Φύιιν Απηνηειώλ Οηθηζκώλ (Φ.Α.Ο) γηα ηνλ 

Γήκν Μπηηιήλεο, πνπ ππνβιήζεθε κε ην αξηζ. πξση. 417/1-10-

2021 έγγξαθν ηνπ Δπόπηε Απνγξαθήο 2021 γηα ν Ν. Λέζβνπ 

298 

2. Έγθξηζε θαηά παξέθθιηζε ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ, ηεο 

ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο σο Κ.Τ.Δ «Καθεηέξηα-Εαραξνπιαζηείν-

Δγθαηάζηαζε Πηηζαξίαο-Πξαηήξην Άξηνπ θαη εηδώλ Αξηνπνηίαο & 

Εαραξνπιαζηηθήο», επί ηεο  νδνύ Ζιία Ζιηνύ εληόο Πάξθνπ Αγίαο 

Δηξήλεο 

Δγθξίζεθε ε θαηά παξέθθιηζε ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ, ηεο 

ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο σο Κ.Τ.Δ «Καθεηέξηα-Εαραξνπιαζηείν-

Δγθαηάζηαζε Πηηζαξίαο-Πξαηήξην Άξηνπ θαη εηδώλ Αξηνπνηίαο 

& Εαραξνπιαζηηθήο», επί ηεο  νδνύ Ζιία Ζιηνύ εληόο Πάξθνπ 

Αγίαο Δηξήλεο 

299 

Ημερήσιας Διάταξης 

15. Δλεκέξσζε γηα ηε «ΓΖΜΟΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ-ΑΓΡΟΣΗΚΖ Α.Δ.» 

(ΔΦΤΠΑΛ) 

Έγηλε ελεκέξσζε ηνπ ώκαηνο από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν 

θ. Εαθεηξίνπ, ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Λνγηζηή ηεο εηαηξείαο 
--- 

1. Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ζηε δηαδεκνηηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ (ΓΔΤΑΛ) 

Δγθξίζεθε ε απόθαζε γηα ηε δηάζπαζε ηεο ΓΔΤΑΛ Α.Δ. λα 

ιεθζεί κεηά ηελ ςήθηζε εηδηθήο δηάηαμεο γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο παξαγ.2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν. 4714/2020 (ΦΔΚ 148/Α) 

300 

2. Σξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία  

«Αζιεηηθόο & Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

Δγθξίζεθε ε αύμεζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ 

Γήκνπ πξνο ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΘΛΖΣΗΚΟ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ»» θαηά €200.000,00 

301 

3. Αληηθαηάζηαζε (ιόγσ παξαίηεζεο) ηεο πξνέδξνπ θαη ελόο κέινπο 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

Νέα πξόεδξνο νξίζζεθε ε δεκνηηθή ζύκβνπινο Αιεμαλδξή 

Γήκεηξα θαη λέν κέινο ε δεκόηηζζα Λάκπξνπ Όιγα 
302 
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4. Έγθξηζε 7
εο

 ηξνπνπνίεζεο  Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 7
ε
 ηξνπνπνίεζε  Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο έηνπο 2021 
303 

5. Έγθξηζε δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ζην ΝΠΓΓ «Αζιεηηθόο θαη 

Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» ηνπ γεπέδνπ 5x5 πνπ 

βξίζθεηαη εληόο ηεο παηδηθήο ραξάο ηεο Κνηλόηεηαο Κάησ Σξίηνπο  

Δγθξίζεθε ε δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο ζην ΝΠΓΓ 

«Αζιεηηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

ηνπ γεπέδνπ 5x5 πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο παηδηθήο ραξάο ηεο 

Κνηλόηεηαο Κάησ Σξίηνπο  

304 

6. Έγθξηζε δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ζην ΝΠΓΓ «Αζιεηηθόο θαη 

Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» ηνπ γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Πεξάκαηνο 

Δγθξίζεθε ε δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο ζην ΝΠΓΓ 

«Αζιεηηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα 

Πεξάκαηνο 

305 

7. Έγθξηζε δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ζην ΝΠΓΓ «Αζιεηηθόο θαη 

Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» ηνπ γεπέδνπ 5x5 πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Μεζαγξνύ 

Δγθξίζεθε ε δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο ζην ΝΠΓΓ 

«Αζιεηηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

ηνπ γεπέδνπ 5x5 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Μεζαγξνύ 

306 

8. Δπηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΑΠ 

ΠΑΠΑΓΟ ΓΔΡΑ», πνπ εδξεύεη ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο θαη 

ζπκκεηέρεη ζε Δζληθά πξσηαζιήκαηα Οιπκπηαθώλ Αζιεκάησλ (Γ΄ 

Δζληθή θαηεγνξία κπάζθεη) 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ κε ηελ 

επσλπκία «ΑΠ ΠΑΠΑΓΟ ΓΔΡΑ», πνπ εδξεύεη ζηνλ Γήκν 

Μπηηιήλεο θαη ζπκκεηέρεη ζε Δζληθά πξσηαζιήκαηα 

Οιπκπηαθώλ Αζιεκάησλ (Γ΄ Δζληθή θαηεγνξία κπάζθεη), κε ην 

πνζό ησλ €4.000,00 

307 

9. Δπηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία 

«Πνδνζθαηξηθόο ύιινγνο Γπλαηθώλ Μπηηιήλεο ΑΠΦΧ», πνπ 

εδξεύεη ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο θαη ζπκκεηέρεη ζε εζληθά 

πξσηαζιήκαηα Οιπκπηαθώλ Αζιεκάησλ (Β’ Δζληθή θαηεγνξία 

πνδνζθαίξνπ γπλαηθώλ) 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ κε ηελ 

επσλπκία «Πνδνζθαηξηθόο ύιινγνο Γπλαηθώλ Μπηηιήλεο 

ΑΠΦΧ», πνπ εδξεύεη ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο θαη ζπκκεηέρεη ζε 

εζληθά πξσηαζιήκαηα Οιπκπηαθώλ Αζιεκάησλ (Β’ Δζληθή 

θαηεγνξία πνδνζθαίξνπ γπλαηθώλ), κε ην πνζό ησλ €4.000,00 

308 

10. Έθηαθηε επηρνξήγεζε ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ θάιπςε απμεκέλσλ 

αλαγθώλ ζε απνιπκάλζεηο ιόγσ COVID-19 

Δγθξίζεθε ε έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ θάιπςε 

απμεκέλσλ αλαγθώλ ζε απνιπκάλζεηο ιόγσ COVID-19, κε ην 

πνζό ησλ €12.000,00 

309 

11. Έθηαθηε επηρνξήγεζε ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ θάιπςε απμεκέλσλ 

αλαγθώλ ζε απνιπκάλζεηο ιόγσ COVID-19 

Δγθξίζεθε ε έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ 

θάιπςε απμεκέλσλ αλαγθώλ ζε απνιπκάλζεηο ιόγσ COVID-

19, κε ην πνζό ησλ €7.000,00 

310 

12. Έθηαθηε επηρνξήγεζε ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ 

κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ 

θάιπςε δαπαλώλ κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ 

Μπηηιήλεο, κε ην πνζό ησλ €5.000,00 

311 
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13. Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα πξόζιεςε ζην Γήκν 

Μπηηιήλεο 

Καζνξίζζεθαλ νη εηδηθόηεηεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα πξόζιεςε ζην Γήκν 

Μπηηιήλεο 

312 

14. Οξηζκόο  αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βεβαίσζε 

παξαβάζεσλ ησλ  δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 43650/7-6-2019 (ΦΔΚ 

2213/Β/8-6-2019) ζρεηηθά κε ηνπο  παηδόηνπνπο 

Οξίζζεθε ην  αξκόδην Όξγαλν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βεβαίσζε 

παξαβάζεσλ ησλ  δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 43650/7-6-2019 (ΦΔΚ 

2213/Β/8-6-2019) ζρεηηθά κε ηνπο  παηδόηνπνπο 

313 

16. Γηαπίζησζε αλάγθεο νλνκαηνδνζίαο δύν δεκνηηθώλ νδώλ ζηηο 

πεξηνρέο «Βαξεηά» θαη «Αθξσηήξη» Μπηηιήλεο 

Γηαπηζηώζεθε ε αλάγθε νλνκαηνδνζίαο δύν δεκνηηθώλ νδώλ 

ζηηο πεξηνρέο «Βαξεηά» θαη «Αθξσηήξη» Μπηηιήλεο 
314 

17. Πξνγξακκαηηζκόο αλαλέσζεο ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηε ζηειέρσζε 

ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ, ζην πιαίζην ηεο εληαγκέλεο 

πξάμεο κε ηίηιν: «Λεηηνπξγία δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο ησλ γπλαηθώλ θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο- Λεηηνπξγία μελώλα θηινμελίαο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο» ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

2014-2020» 

Δγθξίζεθε ν πξνγξακκαηηζκόο αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ, 

ζην πιαίζην ηεο εληαγκέλεο πξάμεο κε ηίηιν: «Λεηηνπξγία 

δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο 

ησλ γπλαηθώλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο- Λεηηνπξγία 

μελώλα θηινμελίαο Γήκνπ Μπηηιήλεο» ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2014-2020» 

315 

18. Έγθξηζε πιεξσκήο πξνζηίκνπ γηα βεβαίσζε παξάβαζεο έιιεηςεο 

Γειηίνπ Σερληθνύ Διέγρνπ Ορήκαηνο (ΚΣΔΟ) ζην κε αξηζκ. 

θπθινθνξίαο ΚΖΗ 1201 απνξξηκκαηνθόξν όρεκα ηνπ Γήκνπ 

Δγθξίζεθε ε πιεξσκή πξνζηίκνπ, πνζνύ €300,00 γηα ηε  

βεβαίσζε παξάβαζεο έιιεηςεο Γειηίνπ Σερληθνύ Διέγρνπ 

Ορήκαηνο (ΚΣΔΟ)  

316 

19. Έγθξηζε ηνπ από 24/09/2021 λένπ Κηεκαηνινγηθνύ Πίλαθα γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε πξνζθπγηθήο θαηνηθίαο ζηα Λνπηξά, ν 

νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ επηζπλαπηόκελν Κηεκαηνινγηθό 

Πίλαθα ζηηο ππ’ αξηζκ. 421/2020 & 160/2021 απνθάζεηο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ν από 24/09/2021 λένο Κηεκαηνινγηθόο Πίλαθαο γηα 

ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε πξνζθπγηθήο θαηνηθίαο ζηα 

Λνπηξά, ν νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ επηζπλαπηόκελν 

Κηεκαηνινγηθό Πίλαθα ζηηο ππ’ αξηζκ. 421/2020 & 160/2021 

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

317 

20. Έγθξηζε 63
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 63
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
318 

21. Έγθξηζε 64
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 64
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
319 

22. Έγθξηζε 66
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 66
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
320 

23. Έγθξηζε 67
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 67
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
321 

24. Έγθξηζε 68
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 68
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
322 

25. Έγθξηζε 69
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 69
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
323 
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26. Έγθξηζε 71
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

Δγθξίζεθε ε 71
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
324 

27. Καζνξηζκόο Σέινπο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα ηηο 

εθδειώζεηο-δξάζεηο Υξηζηνπγέλλσλ/Απνθξηώλ/Πάζρα ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο 

Καζνξίζζεθε ην Σέινο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα ηηο 

εθδειώζεηο-δξάζεηο Υξηζηνπγέλλσλ/Απνθξηώλ/Πάζρα ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο 

325 

28. Καζνξηζκόο αλώηαηνπ ρξεκαηηθνύ νξίνπ θιήζεσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο γηα θάζε δηθαηνύρν αλά κήλα 

Καζνξίζζεθαλ ηα αλώηαηα ρξεκαηηθά όξηα θιήζεσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο γηα θάζε δηθαηνύρν αλά κήλα 
326 

29. Έγθξηζε δηαγξαθήο α) ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ 

εθεκεξίδσλ «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ) θαη 

«ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ Γ.ΚΟΤΦΟΤ) θαη β) ινηπώλ 

ηηκνινγίσλ 

Δγθξίζεθε ε δηαγξαθή α) ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ 

εθεκεξίδσλ «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ) θαη 

«ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ Γ.ΚΟΤΦΟΤ) θαη β) 

ινηπώλ ηηκνινγίσλ 

327 

30. Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηε ζέζε 

«Μπαινπραλάο» ηνπ Πεξάκαηνο Γέξαο 

Δγθξίζεθε ε παξάηαζε κίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ ζηε ζέζε 

«Μπαινπραλάο» ηνπ Πεξάκαηνο Γέξαο 
328 

31. Υαξαθηεξηζκόο σο «επνρηαθήο» ηεο επηρείξεζεο ελνηθηαδνκέλσλ 

δσκαηίσλ ηνπ ΑΝΓΡΗΧΣΖ ΠΔΣΡΟΤ ηνπ ΑΡΑΝΣΟΤ ζηε θάια 

Λνπηξώλ Μπηηιήλεο 

Απνζύξζεθε  ---- 

32. Έγθξηζε Καλνληζκνύ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ 

γηα ηηο ενξηαζηηθέο πεξηόδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηώλ-Πάζρα 

ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ν Καλνληζκόο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθώλ 

Παηγλίσλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο πεξηόδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-

Απνθξηώλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο 

329 

33. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο θπθινθνξίαο 

ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ «Εσνδόρνπ Πεγήο» θαη «Αεξνπόξνπ 

Γηαλλαξέιιε» ηεο Κνηλόηεηαο  Μπηηιήλεο (απόθ. 79/2021 ΔΠΕ) 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο 

θπθινθνξίαο ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ «Εσνδόρνπ Πεγήο» θαη 

«Αεξνπόξνπ Γηαλλαξέιιε» ηεο Κνηλόηεηαο  Μπηηιήλεο (απόθ. 

79/2021 ΔΠΕ) 

330 

34. Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί ηεο 43εο Γεκνηηθήο Οδνύ 

Λάκπνπ Μύινη – Δ.Ο. Κεξακίσλ – Πνιηρλίηνπ (απόθ. 80/2021 

ΔΠΕ) 

Δγθξίζεθε ε είζνδνο – έμνδνο νρεκάησλ επί ηεο 43εο Γεκνηηθήο 

Οδνύ Λάκπνπ Μύινη – Δ.Ο. Κεξακίσλ – Πνιηρλίηνπ (απόθ. 

80/2021 ΔΠΕ) 

331 

35. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ23 (απαγόξεπζε 

βαξέσλ νρεκάησλ ηνπιάρηζηνλ δύν ηόλσλ) ζε δεκνηηθή νδό ζηνλ 

«Αξρνληνκαραιά» ηεο Κνηλόηεηαο Πακθίισλ (απόθ. 83/2021 ΔΠΕ) 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ23 

(απαγόξεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ηνπιάρηζηνλ δύν ηόλσλ) ζε 

δεκνηηθή νδό ζηνλ «Αξρνληνκαραιά» ηεο Κνηλόηεηαο 

Πακθίισλ (απόθ. 83/2021 ΔΠΕ) 

332 

36. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο θπθινθνξίαο 

ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ «Βύξσλα Καξαπαλαγηώηε» θαη 

«Αλαγλώζηνπ ηαπξάθε» ηεο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο (απόθ. 

84/2021 ΔΠΕ) 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο 

θπθινθνξίαο ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ «Βύξσλα 

Καξαπαλαγηώηε» θαη «Αλαγλώζηνπ ηαπξάθε» ηεο Κνηλόηεηαο 

Μπηηιήλεο (απόθ. 84/2021 ΔΠΕ) 

333 
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37. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο θπθινθνξίαο 

ζηε ζπκβνιή ηεο νδνύ «Γεσξγίνπ Μνύξα» κε θάζεην ηδησηηθό 

δξόκν ηεο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο (απόθ. 85/2021 ΔΠΕ) 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο 

θπθινθνξίαο ζηε ζπκβνιή ηεο νδνύ «Γεσξγίνπ Μνύξα» κε 

θάζεην ηδησηηθό δξόκν ηεο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο (απόθ. 

85/2021 ΔΠΕ) 

334 

38. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο θπθινθνξίαο 

ζε θύξηα δεκνηηθή νδό ζηελ «Υαξακίδα», απέλαληη από ηελ είζνδν 

ηνπ Ξελνδνρείνπ “Blue Bay” (απόθ. 86/2021 ΔΠΕ) 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο 

θπθινθνξίαο ζε θύξηα δεκνηηθή νδό ζηελ «Υαξακίδα», 

απέλαληη από ηελ είζνδν ηνπ Ξελνδνρείνπ “Blue Bay” (απόθ. 

86/2021 ΔΠΕ) 

335 

39. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πιεξνθνξηαθήο θαη ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο 

θαζώο θαη παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηελ πεξηνρή «Άλσ Υάιηθα» ηεο 

Κνηλόηεηαο  Μπηηιήλεο (απόθ. 87/2021 ΔΠΕ) 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο θαη ξπζκηζηηθήο 

πηλαθίδαο θαζώο θαη παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηελ πεξηνρή 

«Άλσ Υάιηθα» ηεο Κνηλόηεηαο  Μπηηιήλεο (απόθ. 87/2021 

ΔΠΕ) 

336 

40. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο Π25 (νδόο 

αδηέμνδε) ζε δεκνηηθή νδό ζηνπο Λάκπνπ Μύινπο (απόθ. 88/2021 

ΔΠΕ) 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο Π25 (νδόο 

αδηέμνδε) ζε δεκνηηθή νδό ζηνπο Λάκπνπ Μύινπο (απόθ. 

88/2021 ΔΠΕ) 

337 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Μυτιλήνη, 4/11/2021 

                 

                                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                                      Δημοτικού υμβουλίου  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΧΑΣΖΗΓΙΑΝΝΗ                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


