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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                          Μυτιλήνη, 06/06/2022               

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

 

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   11 η ς /03-06-2022 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο πδξνδόηεζεο θαηαπιηζκνύ ROMA γηα 

ηηο πεξηόδνπο 02/2020, 03/2020 & έλαληη νθεηιήο 04/2020 

Γελ εγθξίζεθε ε πιεξσκή ηεο δαπάλεο πδξνδόηεζεο 

θαηαπιηζκνύ ROMA γηα ηηο πεξηόδνπο 02/2020, 03/2020 & 

έλαληη νθεηιήο 04/2020 

140 

2. Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ ΝΠΓΓ «Αζιεηηθόο & Πνιηηηζηηθόο 

Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

Δγθξίζεθε ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην ηνπ Οξγαληζκνύ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ ΝΠΓΓ «Αζιεηηθόο & 

Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

141 

3. Έγθξηζε 28
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 28
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 
142 

Ημερήσιας Διάταξης 

20. Απαιιαγή επηρεηξήζεσλ από ην δεκνηηθό ηέινο 0,5% επί ησλ 

αθαζαξίζησλ εζόδσλ 

Δγθξίζεθε ε απαιιαγή επηρεηξήζεσλ από ην δεκνηηθό ηέινο 

0,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ γηα 2 επηπιένλ έηε 
143 

1. Έγθξηζε αγνξάο πξώελ ζηξαηνπέδνπ Τπνινραγνύ (Π.Ε) 

Διεπζεξίνπ Παξαδέιιε (πξώελ ΚΤΣ Μόξηαο) γηα αλέγεξζε 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Δγθξίζεθε ε αγνξά ηνπ πξώελ ζηξαηνπέδνπ Τπνινραγνύ (Π.Ε) 

Διεπζεξίνπ Παξαδέιιε (πξώελ ΚΤΣ Μόξηαο) γηα αλέγεξζε 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, έλαληη πνζνύ 

€87.000,00 

144 

2. Έγθξηζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο νδνύ 

πξνο ΥΤΣΑ Λέζβνπ» 

Δγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε βαηόηεηαο 

νδνύ πξνο ΥΤΣΑ Λέζβνπ» 
145 

3. Έγθξηζε 3εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 3ε ηξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο έηνπο 2022 
146 
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4. Έγθξηζε παξαρώξεζεο ρξήζεο θαη ηηκεηηθήο νλνκαζίαο ηνπ 

δεκνηηθνύ αθηλήηνπ γλσζηνύ σο «Παιηά Ζιεθηξνκεραλή» ζε 

«ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΚΟ ΔKΘΔΣΖΡΗΟ ΑΓΗΑΟΤ 

"ΑΝΣΩΝΖ ΜΖΝΑ"» 

Δγθξίζεθε ε παξαρώξεζε ρξήζεο θαη ηηκεηηθήο νλνκαζίαο ηνπ 

δεκνηηθνύ αθηλήηνπ γλσζηνύ σο «Παιηά Ζιεθηξνκεραλή» ζε 

«ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΚΟ ΔKΘΔΣΖΡΗΟ ΑΓΗΑΟΤ 

"ΑΝΣΩΝΖ ΜΖΝΑ"» 

147 

5. Απεπζείαο  κίζζσζε  δεκνηηθνύ αθηλήηνπ κε ηε δηαθξηηηθή 

νλνκαζία «Γεκνηηθό Αλαςπθηήξην Αγηάζνπ» 

Δγθξίζεθε ε απεπζείαο  κίζζσζε  ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ κε ηε 

δηαθξηηηθή νλνκαζία «Γεκνηηθό Αλαςπθηήξην Αγηάζνπ» κε 

κεληαίν κίζζσκα €100,00 

148 

6. Έγθξηζε πινπνίεζεο θαη θάιπςεο δαπάλεο επεθηάζεσλ δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ ΓΔΓΓΖΔ (Α.Π. ΓΣΤ/16754/26-05-2022) 

Δγθξίζεθε ε πινπνίεζε θαη ε θάιπςε δαπάλεο επεθηάζεσλ 

δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔΓΓΖΔ (Α.Π. ΓΣΤ/16754/26-05-2022) 
149 

7. Έγθξηζε πινπνίεζεο ή κε ηεο επέθηαζεο ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 

ζηελ πεξηνρή «Κιίβαλνο» ηεο Κνηλόηεηαο Πισκαξίνπ 

Απνζύξζεθε ---- 

8. Παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ Μπηηιήλεο ηελ 

Σξίηε 9 Απγνύζηνπ 2022 

Δγθξίζεθε ε παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

Μπηηιήλεο ηελ Σξίηε 9 Απγνύζηνπ 2022 έσο ηηο 12κκ 
150 

9. Δπηρνξήγεζε ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Μπηηιήλεο (ΝΟΜ) γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ ηνπ ζηε Β΄ Φάζε ηνπ 88
νπ

 

Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο γηα ηηο θαηεγνξίεο Παίδσλ θαη 

Κνξαζίδσλ ζηηο 16 θαη 17 Ηνπιίνπ ζηελ Καζηνξηά 

Δγθξίζεθε η επηρνξήγεζε ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Μπηηιήλεο 

(ΝΟΜ) κε ην πνζό ησλ €2.500,00 
151 

10. Καζνξηζκόο αξηζκνύ καζεηεπνκέλσλ ησλ ΔΠΑ. ηνπ ΟΑΔΓ γηα 

απαζρόιεζε ζην Γήκν Μπηηιήλεο θαηά ηελ πεξίνδν 2022-2023 

Καζνξίζζεθε ζε 17 ν αξηζκόο καζεηεπνκέλσλ ησλ ΔΠΑ. ηνπ 

ΟΑΔΓ γηα απαζρόιεζε ζην Γήκν Μπηηιήλεο θαηά ηελ πεξίνδν 

2022-2023 

152 

11. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απόδνζεο Αθηλήησλ πνπ 

κηζζώλεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο 

πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απόδνζεο Αθηλήησλ 

πνπ κηζζώλεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο 
153 

12. Έγθξηζε πδξνδόηεζεο ινπηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 1
εο

 θαη 2
εο

 

θαληίλαο ηεο Κνηλόηεηαο Αγίαο Μαξίλαο, Γ.Δ. Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε πδξνδόηεζε ησλ ινπηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 1
εο

 θαη 

2
εο

 θαληίλαο ηεο Κνηλόηεηαο Αγίαο Μαξίλαο, Γ.Δ. Μπηηιήλεο 
154 

13. Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο 

ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ Γηθηύσλ Ύδξεπζεο 

Μπηηιήλεο» 

Δγθξίζεθαλ νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ Γηθηύσλ 

Ύδξεπζεο Μπηηιήλεο» 

155 

14. Έγθξηζε παξαρώξεζεο ρξήζεο ζην μελνδνρείν PYRGOS 

SOFOKLEOYS ηκήκαηνο ηεο νδνύ Αξηζηνθάλνπο ζηε Μπηηιήλε, 

γηα ηελ απνθιεηζηηθή ζηάζε εηδηθώλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ 

δεκόζηαο ρξήζεο, ηαμί θαη επηβαηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεο 

απηνθηλήησλ ησλ πειαηώλ ηνπ μελνδνρεηαθνύ θαηαιύκαηνο 

Δγθξίζεθε ε παξαρώξεζε γηα 3 έηε ζην μελνδνρείν PYRGOS 

SOFOKLEOYS ηεο ρξήζεο ηκήκαηνο κήθνπο 15κ. ηεο νδνύ 

Αξηζηνθάλνπο ζηε Μπηηιήλε, γηα ηελ απνθιεηζηηθή ζηάζε 

εηδηθώλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ δεκόζηαο ρξήζεο, ηαμί θαη 

επηβαηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήησλ ησλ πειαηώλ ηνπ 

μελνδνρεηαθνύ θαηαιύκαηνο 

156 

15. Έγθξηζε επέθηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο 

Μακσιή Κσλζηαληίλνπ, επί ηεο νδνύ Ξελνθώληνο 17 εληόο ζρεδίνπ 

πόιεσο Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε επέθηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ηεο 

ηδηνθηεζίαο Μακσιή Κσλζηαληίλνπ, επί ηεο νδνύ Ξελνθώληνο 

17 εληόο ζρεδίνπ πόιεσο Μπηηιήλεο 

157 
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16. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Αδέζπνησλ Εώσλ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 2022 

Δγθξίζεθε ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο 

Αδέζπνησλ Εώσλ Γήκνπ Μπηηιήλεο 2022 
158 

17. Οξηζκόο Καξακπάιηνπ Μαξίαο σο αλαδόρνπ γηα ηελ πηνζεζία 

αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο   

Οξίζζεθε ε Καξακπάιηνπ Μαξία σο αλάδνρνο γηα ηελ πηνζεζία 

αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο   
159 

18. Οξηζκόο Μαπξαγάλε Βαζηιείαο σο αλαδόρνπ γηα ηελ πηνζεζία 

αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο   

Οξίζζεθε ε Μαπξαγάλε Βαζηιεία σο αλάδνρνο γηα ηελ πηνζεζία 

αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο   
160 

19. Έγθξηζε Πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ: «ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΟΗΚΗΜΩΝ ΠΔΣΡΑ» 

Δγθξίζεθε ην Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο 

Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΗΚΗΜΩΝ ΠΔΣΡΑ» 

161 

21. Έγθξηζε 21
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 21
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 
162 

22. Έγθξηζε 23
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 23
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 
163 

23. Έγθξηζε 24
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 24
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 
164 

24. Έγθξηζε 25
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 25
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 
165 

25. Σξνπνπνίεζε/ζπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. 48/2022  απόθαζεο  ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνξά ζηελ απεπζείαο κίζζσζε  

δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Νέσλ Κπδσληώλ 

Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε/ζπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. 48/2022  

απόθαζεο  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνξά ζηελ 

απεπζείαο κίζζσζε  δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

νηθηζκό Νέσλ Κπδσληώλ 

166 

26. Έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ  αθηλήηνπ, ήηνη: 

ηζόγεην θαηάζηεκα - παξαδνζηαθό θαθελείν, κε ηνλ δηαθξηηηθό 

ηίηιν «Αζαλαζηάδεην», εκβαδνύ 118 η.κ.,  ζηε θνηλόηεηα 

Πισκάξηνπ -  Γ.Δ. Πισκαξίνπ 

Δγθξίζεθε ε έλαξμε δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο δεκνηηθνύ  

αθηλήηνπ, ήηνη: ηζόγεην θαηάζηεκα - παξαδνζηαθό θαθελείν, κε 

ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Αζαλαζηάδεην», εκβαδνύ 118 η.κ.,  ζηε 

θνηλόηεηα Πισκάξηνπ -  Γ.Δ. Πισκαξίνπ 

167 

27. Δμέηαζε αηηήκαηνο Βεξβέξε Παξάζρνπ γηα παξάηαζε εθκίζζσζεο 

δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 1
ν
 όξνθν δηώξνθνπ θηηξίνπ 

ζηε ζέζε  «Σζακάθηα» ηεο Κνηλόηεηαο  Παπάδνπ Γ.Δ. Γέξαο 

Δγθξίζεθε ην αίηεκα ηνπ θ. Βεξβέξε Παξάζρνπ γηα παξάηαζε 

εθκίζζσζεο δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 1
ν
 όξνθν 

δηώξνθνπ θηηξίνπ ζηε ζέζε  «Σζακάθηα» ηεο Κνηλόηεηαο  

Παπάδνπ Γ.Δ. Γέξαο 

168 

28. Παξάηαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ: νξηδόληηα ηδηνθηεζία, επηθαλείαο 

127,10 η.κ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν Η1-Η2 ζην ηζόγεην δηώξνθεο 

θαηαζθεπήο ζην θέληξν ηεο Μπηηιήλεο, επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 

5, ηδηνθηεζίαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο κε εηαηξηθή επσλπκία 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ» 

Δγθξίζεθε ε παξάηαζε γηα 6 έηε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ: 

νξηδόληηα ηδηνθηεζία, επηθαλείαο 127,10 η.κ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

Η1-Η2 ζην ηζόγεην δηώξνθεο θαηαζθεπήο ζην θέληξν ηεο 

Μπηηιήλεο, επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 5, ηδηνθηεζίαο ηεο 

αλσλύκνπ εηαηξείαο κε εηαηξηθή επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ» 

169 
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29. Παξάηαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ: νξηδόληηα ηδηνθηεζία, ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ 56,00 η.κ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν Η4 ζην ηζόγεην δηώξνθεο 

θαηαζθεπήο ζην θέληξν ηεο Μπηηιήλεο, επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 

5, Μπηηιήλε, απνηεινύκελε από έλα ρώξν θύξηαο ρξήζεο θαη WC, 

ηδηνθηεζίαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο κε εηαηξηθή επσλπκία 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ» 

Δγθξίζεθε ε παξάηαζε γηα 6 έηε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ: 

νξηδόληηα ηδηνθηεζία, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 56,00 η.κ. κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν Η4 ζην ηζόγεην δηώξνθεο θαηαζθεπήο ζην 

θέληξν ηεο Μπηηιήλεο, επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 5, Μπηηιήλε, 

απνηεινύκελε από έλα ρώξν θύξηαο ρξήζεο θαη WC, 

ηδηνθηεζίαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο κε εηαηξηθή επσλπκία 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ» 
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30. Καηάξγεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνο δεκνπξάηεζε λένπ ηκήκαηνο 

αηγηαινύ – παξαιίαο ζηε ζέζε «Αγξηιηά Κξαηήγνπ» ηεο Κνηλόηεηαο 

Αγίαο Μαξίλαο, ΓΔ Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε θαηάξγεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνο δεκνπξάηεζε 

λένπ ηκήκαηνο αηγηαινύ – παξαιίαο ζηε ζέζε «Αγξηιηά 

Κξαηήγνπ» ηεο Κνηλόηεηαο Αγίαο Μαξίλαο, ΓΔ Μπηηιήλεο 

171 

31. Έγθξηζε εθκίζζσζεο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξάηεζεο, λένπ 

ηκήκαηνο αηγηαινύ – παξαιίαο ζηε ζέζε «Σάξηη» ηεο Κνηλόηεηαο 

θνπέινπ, Γ.Δ. Γέξαο  

Δγθξίζεθε ε εθκίζζσζε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξάηεζεο, 

λένπ ηκήκαηνο αηγηαινύ – παξαιίαο ζηε ζέζε «Σάξηη» ηεο 

Κνηλόηεηαο θνπέινπ, Γ.Δ. Γέξαο  

172 

32. Έγθξηζε δηαγξαθήο α) ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ 

εθεκεξίδσλ «ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ Γ.ΚΟΤΦΟΤ) 

& «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ) θαη  β) ινηπώλ 

ηηκνινγίσλ 

Δγθξίζεθε ε δηαγξαθή α) ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ 

εθεκεξίδσλ «ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ 

Γ.ΚΟΤΦΟΤ) & «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΔ) 

θαη  β) ινηπώλ ηηκνινγίσλ 
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