
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 21-5-2021 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 15858 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Απιθμόρ Πποζκλήζευρ : 21
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 ΣΑΚΣΙΚΗ ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ΜΔ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΨΗ 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 Σπίηη 25 Μαΐος 2021 

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

 

 

1. 22
η
 Σποποποίηζη Πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ οικ. έηοςρ 2021. 

 

2. Έγκπιζη ππακηικών θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ ακινήηος - Καηάζηημα 

εμβαδού 125 η.μ. ενηόρ ηος οικιζμού Πηγήρ Λέζβος με ηη διακπιηική ονομαζία 

«ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΟ», με αύλειο σώπο πεπίπος 300 η.μ.. 

 

3. Αποδοσή και έγκπιζη Β΄ Καηανομήρ Έηοςρ 2021 για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 

ηυν ζσολείυν. 

 

4. Έγκπιζη δαπανών πος πληπώθηκαν από ηην 1
η
  Πάγια Πποκαηαβολή. Α) ΣΚ 

κοπέλος Β) ΣΚ Μςσούρ. (2 ζέκαηα) 

 

5. Έγθξηζε ζύλαςεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ηεο 

ΓΔΤΑΛ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 3 κε ηίηιν «Μελέηη έπγυν ύδπεςζηρ, 

αποσέηεςζηρ και επεξεπγαζίαρ λςμάηυν οικιζμών Αθάλυνα, Αλςθανηών και Σ.Κ. 

Μςζηεγνών ηος Γήμος Μςηιλήνηρ» ζην πιαίζην ηεο ππνβνιήο πξόηαζεο ζην Πξόγξακκα 

Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», 

Πξόζθιεζε ΑΣ09. 

 

6. Έγθξηζε αλάζεζεο κε ειεθηξνληθό δηεζλή αλνηθηό δηαγσληζκό ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«ςνηήπηζη σώπυν ππαζίνος και πάπκυν 2021-2023». 

 

7. Έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο κε 

ηίηιν: «Δπγαζίερ ποηίζμαηορ δένηπυν Γήμος Μςηιλήνηρ». 

 

8. Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπγαζίερ 

αναβάθμιζηρ και επιζκεςήρ Γημοηικού Γηπέδος Αγιάζος». 

 



9. Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αναβάθμιζη 

Δκζςγσπονιζμόρ γηπέδος Αγ. Μαπίναρ». 
 

10. Έγθξηζε  ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΔΣΟ 2021». 

 

11. Έγθξηζε αλαζπληαγκέλσλ Σεπρώλ Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΤΝΣΗΡΗΗ – 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΠΩΝΟΠΟΙΔΙΟΤ 

ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ». 

 

12. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια έηοιμος 

κςποδέμαηορ Γήμος Μςηιλήνηρ». 

 

13. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δπγαζία ζςνηήπηζηρ – αναβάθμιζηρ -  ηεσνικήρ 

ςποζηήπιξηρ & εγκαηάζηαζηρ νέυν εκδόζευν ηυν εθαπμογών διοικηηικών και 

οικονομικών ςπηπεζιών Γήμος Μςηιλήνηρ». 

 

14. Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μελέηερ έπγυν διασείπιζηρ 

αποβλήηυν πποζθςγικών ποών Λέζβος». 

 

15. Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ». 

 

16. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΗΡΗΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΠΩΝΟΠΟΙΔΙΟΤ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ». 

 

17. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΩΣΔΙΝΗ 

ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΤΣΙΛΗΝΗ  ΔΣΟ 2021». 

 

18. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΗΠΔΓΟΤ ΑΓΙΑΟΤ». 

 

19. Αποδοσή γνυμοδοηήζευν Νομικήρ Τπηπεζίαρ – Άζκηζη ή μη ενδίκυν βοηθημάηυν ή 

μέζυν – Οπιζμόρ δικαζηικών επιμεληηών, ζςμβολαιογπάθυν κλπ. (6 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  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ Γήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


