
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 26-3-2021 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 8877 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

Απιθμόρ Πποζκλήζεωρ : 12
η
/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 ΤΑΚΤΙΚΗ ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ΜΔ ΤΗΛΔΓΙΑΣΚΔΨΗ 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) ηην Τπίηη 30 Μαπηίος 

2021 και ώπα έναπξηρ 13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Έγκπιζη Οικονομικού Απολογιζμού 2020 ηος Ν.Π.Γ.Γ. «Σσολική Δπιηποπή Β/θμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ Γήμος Μςηιλήνηρ». 

 

2. Δξέηαζη αιηήμαηορ πολίηη ζσεηικά με ηη διαγπαθή βεβαιωμένων οθειλών άπδεςζηρ 

(ηέλη άπδεςζηρ και πποζαςξήζειρ). 

 

3. Έγθξηζε κειέηεο θαη ηξόπνπ αλάζεζεο εξγαζηώλ: «Ταθή απόπων δημοηών Γήμος και 

πποζθύγων». 

 

4. Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζκεςή Τοισείος ζηο Ακπάζι για ηην άπζη επικινδςνόηηηαρ».  

 

5. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο: «Ππομήθεια Μησανοκίνηηος Μικπού 

Σκάθοςρ – Σωζηικήρ Λέμβος για ηιρ ανάγκερ ηων Γημοηικών Παπαλιών» 

 

6. Υνξήγεζε 1
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Δπγαζίερ Πποζαπμογήρ ηος 

Α’ Παιδικού Σηαθμού Μςηιλήνηρ ζηιρ Πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ. 99/2017» 

 

7. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ 20
εο

 ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ππ. αξηζκ. 213/2017 κειέηεο: «Γιασείπιζη πποϊόνηων καηεδάθιζηρ 

επικίνδςνα εηοιμόπποπων κηιπίων πληγένηων από ηον ζειζμό ηηρ 12
ηρ

 Ιοςνίος 2017 – 

Υπηπεζία απομάκπςνζηρ αποβλήηων καηεδάθιζηρ».   

 

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  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ Γήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


