
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 12-3-2021 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 7618 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 10
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 16 Μαξηίνπ 

2021 θαη ώξα έλαξμεο 13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. 9
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2021. 

 

2. 10
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2021. 

 

3. 11
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2021. 

 

4. 12
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2021. 

 

5. 13
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2021. 

 

6. Απνδνρή θαη έγθξηζε Α΄Καηαλνκήο Έηνπο 2021 γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ησλ ζρνιείσλ. 

 

7. Καζνξηζκόο κηζζσηηθνύ αληαιιάγκαηνο γηα απεπζείαο παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

απιήο ρξήζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα 

ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

8. Έγθξηζε πνιπεηή πξνγξακκαηηζκνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηα 

έηε 2022-2025. 

 

9. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

"Πξνκήζεηα δύν (2) θνξεηώλ πξαηεξίσλ θαπζίκνπ εξγνηαμηαθνύ ηύπνπ – εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο", ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: 49.491,00  επξώ κε ΦΠΑ 17%. 

 

10. Έγθξηζε ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο – Απηνκαηνπνίεζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ θαη Δθαξκνγέο Smart Cities 

κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην Γήκν Μπηηιήλεο, κε ύκβαζε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο 

(ΔΑ) θαη έγθξηζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ. 



11. Έγθξηζε Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο θαη Όξσλ Γηαθήξπμεο ηεο Μειέηεο κε ηίηιν 

«Γεσηερληθή Μειέηε Έξγσλ Πξνζηαζίαο Από Καηαπηώζεηο Βξάρσλ ην Πισκάξη» 

(ΑΜ 88/2020) θαη ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο κειέηεο. 

 

12. Έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή ηνηρείνπ 

ζηνλ Αθάισλα, αλαθαηαζθεπή ηερληθνύ ζην Ππξγί θαη αλαθαηαζθεπή 

ηζηκεληόζηξσζεο ηκεκάησλ αγξνηηθώλ νδώλ ζηελ ΓΔ Μπηηιήλεο ιόγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο πνπ πξνέθπςε από ηηο έληνλεο βξνρνπηώζεηο ζηηο 28 &29 Ννεκβξίνπ 

2018 θαη ζηηο 21-1-2019 έσο 28-1-2019». 

 

13. Έγθξηζε ηνπ 2νπ ΑΠΔ θαη ηεο ζύλαςεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ 

«Απνθαηάζηαζε  δεκηώλ κεηά από ζενκελία ζηηο Γ.Κ. Αθξαζίνπ θαη Ακπειηθνύ». 

 

14. Μεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟ ΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΓΟΤ ΣΟΤ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ». 

 

15. Μεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 

ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΓ 99/2017». 

 

16. Έγθξηζε ηνπ 2νπ ΣΔΛΙΚΟΤ –ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ  Α.Π.Δ ηνπ έξγνπ: “ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΣΟΤ ΓΙΑΣΗΡΗΣΔΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑΓΧΓΔΙΟΤ ΠΣΔΡΟΤΝΣΑ”. 

 

17.  πγθξόηεζε Δπηηξνπήο  Πξνζσξηλήο-Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο ζην έξγν κε ηίηιν  

«Αλαθαηαζθεπή πιαθνζθεπνύο νκβξίσλ ζηελ Γ.Κ. Πέηξαο πνπ ππέζηε δεκηέο από ηε 

ζεηζκηθή δόλεζε ηεο 12εοΙνπλίνπ 2017». 

 

18. πγθξόηεζε  Δπηηξνπήο  Πξνζσξηλήο  Παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Δπηζθεπή 

δηαηεξεηένπ Παξζελαγσγείνπ Πηεξνύληαο». 

 

19. Έγθξηζε Πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο - Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε 

ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο 6
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μπηηιήλεο». 

 

20. Γηόξζσζε ηεο αξ. 229/2020 απόθαζε ηε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

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

κέζσλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θιπ. (2 ζέκαηα) 

 

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 


