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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ Νο 2/2022  

 
Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 28 Υεβρουαρίου 2022 με ώρα έναρξης 

6:00μμ, ΣΑΚΣΙΚΗ, μεικτή* συνεδρίαση (Νο2/2022) του υμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης [δια ζώσης στα γραφεία της Δ/Κ Μυτιλήνης 
(Ασκληπιού 34, Φρυσομαλλούσα) και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (με 

χρήση της υπηρεσίας e-presence)], με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Παρεμβάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης για έργα 
αρμοδιότητας ΔΕΤΑΛ ΑΕ. 

2. Θέματα συνεργασίας της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με το 

Διαδημοτικό Λιμενικό Σαμείο Λέσβου 
3. Καθορισμός χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης. 
4. Εξέταση αιτήματος κ. Ανδριώτη Μιχάλη για δρόμο στην οδό αθά στην 

Επάνω κάλα Μυτιλήνης. 
5. Εξέταση αιτήματος κατοίκων για δρόμο στην περιοχή Κουμκό 

Μυτιλήνης. 
6. Φορήγηση προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας Κ.Τ.Ε  κλειστού/υπαίθριου 

παιδότοπου της εταιρείας «Κουλουμαριέτος Κ. & Υ. Ο.Ε.» 

7. Φορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων 
σε ΚΤΕ με αρ. γνωστ. 1133744 (ver. 1) του Δημήτρη Πολυχρόνη.  

8. Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιοσκίου κατόπιν αιτημάτων δημοτών. 
 
*ύμφωνα με την ΚΤΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΥΕΚ Β΄ 766) και 

την α.π. ΔΙΔΑΔ/Υ.69/202/οικ. 2684/21-02-2022 (AΔΑ: Χ0ΧΤ46ΜΣΛ6-Π7Ε) 
75η Εγκύκλιο του Τπουργείου Εσωτερικών, η μεικτή συνεδρίαση 
πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών 

μέτρων και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα: 

mailto:syndesmos1954@otenet.gr


 

 

 

 

 Με φυσική παρουσία συμμετέχουν οι σύμβουλοι που είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, τηρουμένων των 
υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των 

παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας 
και αντισηπτικού). 

 Μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presence, συμμετέχουν οι 
σύμβουλοι που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας 
ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης. τη 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες 
διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των 
αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του υμβουλίου της Κοινότητας. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Δ/Κ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
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