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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  1/2021 ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Προσκαλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 

Μυτιλήνης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 

και δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α΄) την 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 14:00 με τα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

 

 «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021 με 
     
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ  
     1. Την ένταξη του έργου « Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας, Συνοικισμού 

Μυτιλήνης, Αφάλωνα και Παναγιούδας » 

    2. Την ένταξη του έργου « Ανακατασκευή Παιδικών χαρών & κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές 

: Μόριας, Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλα και Χρυσομαλλούσας) , Παμφίλλων, Αφάλωνα , Πύργων 

Θερμής » 

    3. Την ένταξη του έργου  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές 

χαρές του Δήμου Μυτιλήνης για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους.» 

    4. Την ένταξη του έργου  « Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης 

προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι  οικίσκοι  λόγω covid 19 

   5. Την ένταξη του έργου  «Κατεδαφίσεις κτηρίων σε όλες τις ΔΕ πλην ΔΕ Μυτιλήνης 

(συνεχιζόμενο)»,  

   6.  Την ένταξη του έργου  «Κατασκευή τοιχίου στο Ακράσι για την άρση επικινδυνότητας » 

   7. Την ένταξη του έργου  «Επισκευή γεφυριού στην περιοχή «Μσούνια» Κοινότητας Παμφίλων» 



8. Την ένταξη του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στον οικισμό  Ασωμάτου  και  στον 

οικισμό Πυργί του Δήμου Μυτιλήνης»  

9. Την ένταξη του έργου  «Επικαιροποίηση μελέτης του 2020, τεύχη δημοπράτησης και 

εξασφάλιση αδειοδοτήσεων του έργου Ποδηλατόδρομος Σουράδας – Νεάπολης»,  

10. Την ένταξη της εργασίας, «Άρση επικινδυνότητας από καταπτώσεις βράχων στην περιφερειακή 

οδό κάστρου Μυτιλήνης,» 

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ 

1) Αύξηση ποσού του κωδικού 20.7325.0001 από 2.000,00 € σε 140.000,00 € που αφορά 

«Επέκταση δικτύου φωτισμού με νέα φωτιστικά σε νέους στύλους και παραλλαγή δικτύου 

ΔΕΔΔΗΕ».  

2) Αύξηση ποσού του κωδικού  25.7312.0004, «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης Πέτρας» από 

310.115,66 € σε 311.434,59 € 

3) Αύξηση ποσού του κωδικού 25.7412.0002, «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Λάμπου Μύλων ΔΕ 

Ευεργέτουλα» από 60.000,00 € σε 160.000,00 €. 

4)Αύξηση ποσού του κωδικού 30.7331.0003, «Επισκευή και διαμόρφωση Κοινοτικού καταστήματος 

Ασωμάτου» από 20.200  € σε 70.200,00 € 

5) Αύξηση ποσού του κωδικού 30.7412.0002 «Γεωτεχνική Μελέτη προστασίας από καταπτώσεις 

βράχων στο Πλωμάρι» από 22,452,56 € σε 24.000,00 € 

6) Αύξηση του ποσού του κωδικού 69.6131.0002 « Τεκμηρίωση , Ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε 

βάση δεδομένων του ιστορικού αρχείου (αποφάσεις ΔΣ ) του Δήμου Λέσβου» από 53.689,48€ σε 

73.689,48€ 

7) Αύξηση του ποσού του κωδικού 69.6131.0001 «Υποέργο 1 : Ολοκληρωμένη δράση προβολής και 

ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων 

εφαρμογών πληροφορικής» από 327.560,00€ σε 547.560,00€ 

 

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ 

1) Μείωση ποσού του κωδικού 20.7325.0006 «Επέκταση δικτύου φωτισμού με νέους στήλους και 

παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (συνεχιζόμενο) σε 0,00 (από 80.000,00) 

2) Μείωση ποσού του κωδικού 30.7333.0007 «Εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στο 

αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε. Θερμής» σε 22.932,00 (από 23.400,00)  

3) Μείωση ποσού του κωδικού 30.7333.0008 «Εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στο 



αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε. Αγιάσου» σε 22.932,00 (από 23.400,00)  

4)Μείωση ποσού του κωδικού 30.7333.0009 «Εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στο 

αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ευεργέτουλα» σε 0,00 (από 23.400,00)  

5) Μείωση ποσού του κωδικού 30.7333.00010 Εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στο 

αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε. Γέρας» σε 22.932,00 (από 23.400,00)  

6) Μείωση ποσού του κωδικού 30.7333.00011 Εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στο 

αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε. Πλωμαρίου» σε 21.504,60 (από 23.400,00)  

7) Μείωση ποσού του κωδικού 30.7333.0004 Εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στο 

αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε. Μυτιλήνης» σε 21.212,10 (από 23.400,00)  

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ 

1) Αλλαγή τίτλου του κωδικού 30.7412.0002 σε «Γεωτεχνική Μελέτη έργων προστασίας από 

καταπτώσεις βράχων στο Πλωμάρι» 

2)  Αλλαγή τίτλου του κωδικού 25.7412.0002 σε «Μελέτη: Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού 

Δικτύου Λάμπου Μύλων» 

 
   
 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

 

 

Ευστράτιος Κύτελης 

Δήμαρχος Μυτιλήνης 

 


