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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                          Μυτιλήνη, 05/07/2022               

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

 

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   13 η ς /04-07-2022 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ πιιφγνπ Καβαιαξέσλ Αγηάζνπ «Ο 

ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ» 

Υνξεγήζεθε άδεηα ηέιεζεο ηεο εθδήισζεο ηεο πεξηθνξάο ηνπ 

Σαχξνπ εληφο ηεο Κσκφπνιεο ηεο Αγηάζνπ, φπσο επηηάζζεη ην 

παλάξραην έζηκν, ηε Γεπηέξα 18 Ηνπιίνπ 2022 ζηα πιαίζηα ησλ 

ηξηήκεξσλ παλεγπξηθψλ εθδειψζεσλ ηεο ζξεζθεπηηθήο γηνξηήο 

ηνπ Πξνθήηε Ζιία θαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 7724/30-6-

2022 θηεληαηξηθή έθζεζε 

176 

Ημερήσιας Διάταξης 

1. πγθξφηεζε 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  παηδφηνπνπο 

πγθξνηήζεθε αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βεβαίσζε 

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

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

177 

2. Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηε ζπγθξφηεζε 

Πξσηνβάζκηνπ πκβνπιίνπ Θεάηξσλ θαη Κηλεκαηνγξάθνπ θαη 

ινηπψλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Οξίζζεθαλ εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε Πξσηνβάζκηνπ πκβνπιίνπ Θεάηξσλ θαη 

Κηλεκαηνγξάθνπ θαη ινηπψλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

178 

26. Έγθξηζε θαηαινγηζκνχ ή κε σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ησλ 

πνζψλ πνπ πιεξψζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο Εσγξαθία Αλδξίθνπ 

θαη Παλαγηψηε Αλδξίθνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 1νπ Νεπηαγσγείνπ 

Μπηηιήλεο παξά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο 

Δγθξίζεθε ν κε θαηαινγηζκφο σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

ησλ πνζψλ πνπ πιεξψζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο Εσγξαθία 

Αλδξίθνπ θαη Παλαγηψηε Αλδξίθνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 1νπ 

Νεπηαγσγείνπ Μπηηιήλεο παξά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο 

179 

3. Έγθξηζε παξαρψξεζεο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ ζην Ν.Π.Γ.Γ. 

«Αζιεηηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Μπηηιήλεο»  

Δγθξίζεθε ε παξαρψξεζε ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ ζην 

Ν.Π.Γ.Γ. «Αζιεηηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο»  

180 
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4. Έγθξηζε έλαξμεο δηαδηθαζηψλ αγνξάο ηνπ Παιαηνχ Διαηνηξηβείνπ 

«Εεξκπίλε – Κακπνπξφπνπινπ» ζηε Μφξηα 

Δγθξίζεθε ε έλαξμε δηαδηθαζηψλ αγνξάο ηνπ Παιαηνχ 

Διαηνηξηβείνπ «Εεξκπίλε – Κακπνπξφπνπινπ» ζηε Μφξηα 
181 

5. Έγθξηζε απεπζείαο αγνξάο εδαθηθήο έθηαζεο ηδηνθηεζίαο Αλδξηψηε 

Βαζηιείνπ ζηε ζέζε «ΠΔΡΓΜΑΜΗ» ηεο Κνηλφηεηαο Πεξάκαηνο 

Γ.Δ. Γέξαο 

Απνζχξζεθε ----- 

6. Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 4ε ηξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο έηνπο 2022 
182 

7. Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο ππεξαγνξάο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηεο 

εηαηξίαο «JUMBO ΑΔΔ» ζηελ 36
ε
 εζληθή νδφ Μπηηιήλεο-

Καιινλήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (πεξηνρή ΠΡΗΝΔΡΗ ή ΛΑΡΗΑΗΔ 

ΠΔΣΡΔ) 

Δγθξίζεθε ε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο ππεξαγνξάο ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ ηεο εηαηξίαο «JUMBO ΑΔΔ» ζηελ 36
ε
 εζληθή νδφ 

Μπηηιήλεο-Καιινλήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (πεξηνρή ΠΡΗΝΔΡΗ 

ή ΛΑΡΗΑΗΔ ΠΔΣΡΔ) 

183 

8. πγθξφηεζε αξκνδίνπ ηξηκεινχο νξγάλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ ζθξάγηζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πγθξνηήζεθε αξκφδην ηξηκειέο φξγαλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ ζθξάγηζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 

184 

9. Κάιπςε δαπάλεο ηαθήο έμη (6) ζνξψλ αγλψζησλ ζηνηρείσλ Δγθξίζεθε ε θάιπςε δαπάλεο ηαθήο έμη (6) ζνξψλ αγλψζησλ 

ζηνηρείσλ 
185 

10. Έγθξηζε ζπγθεληξσηηθήο έθζεζεο απηνςίαο πεξί θνπήο δέληξσλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε ζπγθεληξσηηθή έθζεζε απηνςίαο πεξί θνπήο 

δέληξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 
186 

11. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο παξνρήο χδξεπζεο ζηελ πιαηεία απθνχο, 

πιεζίνλ ηνπ Παιαηνχ Ληκελαξρείνπ Μπηηιήλεο, γηα ην πφηηζκα 

θπηψλ  

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε παξνρήο χδξεπζεο ζηελ πιαηεία 

απθνχο, πιεζίνλ ηνπ Παιαηνχ Ληκελαξρείνπ Μπηηιήλεο, γηα 

ην πφηηζκα θπηψλ  

187 

12. Έγθξηζε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο Μπηηιήλεο» ζηνλ θφκβν Δ. Βνζηάλε – Θενθίινπ 

Υαηδεκηραήι θαη ζηελ νδφ Παξαζθεπατδε 

Δγθξίζεθαλ νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο Μπηηιήλεο» ζηνλ θφκβν Δ. Βνζηάλε – 

Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ζηελ νδφ Παξαζθεπατδε 

188 

13. Έγθξηζε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο Μπηηιήλεο» ζηα ηκήκαηα: α) Οδφο Διεπζεξηάδε ηξαηή, 

β) Οδφο Δπαγγειίζηξηαο θαη γ) Οδφο Δπαγγειίζηξηαο πξνο 

«Παπζίιεπν» 

Δγθξίζεθαλ νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο Μπηηιήλεο» ζηα ηκήκαηα: α) Οδφο 

Διεπζεξηάδε ηξαηή, β) Οδφο Δπαγγειίζηξηαο θαη γ) Οδφο 

Δπαγγειίζηξηαο πξνο «Παπζίιεπν» 

189 

14. Έγθξηζε έλαξμεο δηαδηθαζίαο θχξσζεο δηθηχνπ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ  ζηνλ νηθηζκφ «ΚΑΛΑ ΝΔΩΝ ΚΤΓΩΝΗΩΝ» ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο  Λνπηξφπνιεο Θεξκήο 

Δγθξίζεθε ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θχξσζεο δηθηχνπ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ  ζηνλ νηθηζκφ «ΚΑΛΑ ΝΔΩΝ 

ΚΤΓΩΝΗΩΝ» ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο  Λνπηξφπνιεο Θεξκήο 

190 

15. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο Μπηηιήλεο 

ζηε πεξηνρή «Κηφζθη» ζην Ο.Σ. Γ353α επί ηεο νδνχ Γαηεινχδσλ 

Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο 

Μπηηιήλεο ζηε πεξηνρή «Κηφζθη» ζην Ο.Σ. Γ353α επί ηεο νδνχ 

Γαηεινχδσλ 

191 
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16. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πιαζηηθψλ νξηνδεηθηψλ επί ηεο νδνχ 

Βνπξλάδσλ ζηε Μπηηιήλε 

Δγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ νξηνδεηθηψλ επί ηεο νδνχ 

Βνπξλάδσλ ζηε Μπηηιήλε 
192 

17. Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξφκελεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «Λενληήο Γεκήηξηνο θαη Ζιίαο Ο.Δ.» επί 

ηεο Γεκνηηθήο Οδνχ Γ25 

Δγθξίζεθε ε δεκηνπξγία εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ζε 

αθίλεην θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «Λενληήο 

Γεκήηξηνο θαη Ζιίαο Ο.Δ.» επί ηεο Γεκνηηθήο Οδνχ Γ25 

193 

18. Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξφκελεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «LAFARGE BETON» επί ηεο αγξνηηθήο 

νδνχ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ 9
ε
 Δπαξρηαθή Οδφ Θεξκήο – Πεγήο – 

Λάκπνπ Μχισλ 

Δγθξίζεθε ε δεκηνπξγία εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην 

θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «LAFARGE BETON» επί 

ηεο αγξνηηθήο νδνχ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ 9
ε
 Δπαξρηαθή Οδφ 

Θεξκήο – Πεγήο – Λάκπνπ Μχισλ 

194 

19. Έγθξηζε ελνηθίαζεο δσκαηίσλ μελνδνρείσλ ή ελνηθηαδνκέλσλ 

δσκαηίσλ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε αζηέγσλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε ελνηθίαζε δσκαηίσλ μελνδνρείσλ ή 

ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε αζηέγσλ 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

195 

20. Καηαβνιή ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζηελ άπνξε δεκφηηζζα κε 

αξρηθά νλφκαηνο Μ.Η. 

Δγθξίζεθε ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζηελ άπνξε 

δεκφηηζζα κε αξρηθά νλφκαηνο Μ.Η. 
196 

21. Δπηρνξήγεζε Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ θαη σκαηείσλ γηα θάιπςε 

εθδειψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Λεζβηαθνχ Καινθαηξηνχ 2022 ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ θαη 

σκαηείσλ γηα θάιπςε εθδειψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Λεζβηαθνχ Καινθαηξηνχ 2022 ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

197 

22. Κάιπςε δαπάλεο έξγσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο απφ ηελ 

επηρνξήγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» 

Δγθξίζεθε ε θάιπςε δαπάλεο έξγσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο απφ 

ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» 
198 

23. Απνδνρή αιιαγήο αξκφδηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, ηεο πίζησζεο  ηνπ 

ελάξηζκνπ 2017Δ06900000 ηεο ΑΔ 069 γηα ηελ: «ΦΤΛΑΞΖ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ ΔΠΗΚΤΝΓΤΝΑ ΔΣΟΗΜΟΡΟΠΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ 

ΠΛΖΓΔΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΣΖ 12
Ζ

 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 - 

ΛΔΒΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΒΟΤ ΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Β. ΑΗΓΑΗΟΤ» 

Δγθξίζεθε ε απνδνρή αιιαγήο αξκφδηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, ηεο 

πίζησζεο  ηνπ ελάξηζκνπ 2017Δ06900000 ηεο ΑΔ 069 γηα 

ηελ: «ΦΤΛΑΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ ΔΠΗΚΤΝΓΤΝΑ 

ΔΣΟΗΜΟΡΟΠΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΠΛΖΓΔΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ 

ΣΖ 12
Ζ

 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 - ΛΔΒΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΒΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Β. ΑΗΓΑΗΟΤ», 

απφ Γήκν Μπηηιήλεο ζε Γήκν Γπηηθήο Λέζβνπ 

199 

24. Έγθξηζε πινπνίεζεο θαη θάιπςεο δαπάλεο επεθηάζεσλ δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ ΓΔΓΓΖΔ (Α.Π. ΓΣΤ/19531/17-06-2022) 

Δγθξίζεθε ε πινπνίεζε θαη θάιπςε ηεο δαπάλεο επεθηάζεσλ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ΓΔΓΓΖΔ (Α.Π. ΓΣΤ/19531/17-06-2022) 
200 

25. Έγθξηζε αλάζεζεο εξγαζηψλ εθηίκεζεο αγνξαίαο αμίαο ηεζζάξσλ 

(4) αθηλήησλ, ήηνη  ηξείο (3) νηθίεο θαη κία (1) λεφδκεηε απνζήθε 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γ.Δ. Πισκαξίνπ, γηα αγνξά θαη δεκηνπξγία 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

Δγθξίζεθε ε αλάζεζε εξγαζηψλ εθηίκεζεο αγνξαίαο αμίαο 

ηεζζάξσλ (4) αθηλήησλ, ήηνη  ηξείο (3) νηθίεο θαη κία (1) 

λεφδκεηε απνζήθε πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γ.Δ. Πισκαξίνπ, γηα 

αγνξά θαη δεκηνπξγία ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

201 

27. Έγθξηζε 27
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 27
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
202 
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28. Έγθξηζε 29
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 29
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
203 

29. Έγθξηζε 30
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 30
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 
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30. Έγθξηζε 31
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 31
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 
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31. Έγθξηζε 32
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 32
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 
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32. Έγθξηζε 33
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 33
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 
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33. Έγθξηζε 34
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 34
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 
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34. Έγθξηζε 36
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 36
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
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35. Έγθξηζε 37
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 37
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 
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36. Έγθξηζε 39
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 39
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
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