
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 26 - 2 - 2021 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 5607 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 8
ε
/2021 

 

ΠΡΟ:   

Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο: 

θ.θ. Παξάζρν Μαλνύζν, Δπζηξάηην Σδηκή, Γήκεηξα Αιεμαλδξή, Γεκήηξην Βαξβαγηάλλε, 

Γεώξγην Φιώξν, Μηράιε Μακάθν, Δξηθύιε Υησηέιιε, Νίθε Σζηξηγώηε 
 

           Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

           Πξνζθαιείζζε ζε ΣΑΚΣΙΚΗ ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ΜΔ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ κε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ηειεδηάζθεςεο E-PRESENCE 

(ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ όκνηα αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.37Α.1/27/νηθ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), θαζώο θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 

1822/16.03.2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) ηελ Σξίηε 2 Μαξηίνπ 2021 

θαη ώξα έλαξμεο 13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. 4
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2021. 

 

2. Έγθξηζε ύλαςεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη 

Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α.Λ.  Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο  κε ηίηιν «Καηαζθεπή Μνλάδαο 

Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) - Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ. Λέζβνπ». 

 

3. Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο κε ηίηιν «Καηαζθεπή Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο 

Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) - Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ. Λέζβνπ» ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε». 

 

4. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία «Αξρηηεθηνληθόο 

Φσηηζκόο Παιαηνύ Γεκαξρείνπ θαη Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ ,γηα ηνλ Δνξηαζκό 

ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ 25εο Μαξηίνπ 1821». 
 

5. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ 

ησλ νξίσλ, γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΚΑΙ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: 

102.561,66 , έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 

6. Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ  Πξαθηηθνύ (Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε – Αμηνιόγεζε 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ), γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο  «ΤΠΟΔΡΓΟ 9 ΔΙΓΗ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 2015-2016 (Δίδε 

Οηθηαθήο Υξήζεο)». 

 

7. Έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο  παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΧΝ 

ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ Δ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΑ». 

 

8. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο  Πξνζσξηλήο-Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο θαη θαζνξηζκνύ ηνπ ύςνπο ηνπ 

πνζνύ ηεο απνδεκίσζεο ζην έξγν κε ηίηιν «Αλαθαηαζθεπή ηνηρείσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θαηαπηώζεσλ ζηελ Γ.Κ Λνπηξώλ ιόγσ ηνπ θαη επείγνληνο πνπ 



πξνέθπςε από ηηο έληνλεο βξνρνπηώζεηο ζηηο 28 θαη 29 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζηηο 21-01-

2019 έσο 28-01-2019». 

 

9. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο  Πξνζσξηλήο-Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο θαη θαζνξηζκνύ ηνπ ύςνπο ηνπ 

πνζνύ ηεο απνδεκίσζεο ζην έξγν κε ηίηιν  «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ πξνζήλεκνπ 

κώινπ θαη ππνζθαθώλ θξεπηδσκάησλ ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Μπηηιήλεο».  
 

10. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο  Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή ηνηρείνπ 

αληηζηήξημεο ζηελ Πειόπε γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο από ηεο θαηνιηζζήζεηο 

πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ ηεο 12εο Ινπλίνπ 2017». 
 

11. Μεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 

ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΓ 99/2017». 

 

12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν:  "Πξνκήζεηα κεραλνθίλεηνπ κηθξνύ ζθάθνπο – ζσζηηθήο 

ιέκβνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθώλ παξαιηώλ", ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: 

74.400,00  επξώ κε ΦΠΑ 24%. 

 

13. Απνδνρή γλσκνδνηήζεσλ Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Άζθεζε ή κε ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή 

κέζσλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θιπ.  

 

 

ε ζπλέρεηα ηεο παξνύζεο ζα ζαο απνζηαιεί e-mail, κε ην νπνίν αξρηθά ζα δειώζεηε όηη 

απνδέρεζηε λα ζπκκεηάζρεηε (1
ν
 link) θαη ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο ζα κπνξείηε λα εηζέιζεηε 

ζηελ ηειεδηάζθεςε (2
ν
 link). 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ζέκαηα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειεδηάζθεςε κπνξείηε λα 

απεπζύλεζηε ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ ζην ηει. 2251350543 (θ. Μ. Υηελέιιεο). 

 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 

 

Παλαγηώηεο Καηζαβέιιεο 


