
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 17-8-2021 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 26029 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Απιθμόρ Πποζκλήζεωρ : 35
η
/2021 

 

ΠΡΟ:   

Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο: 

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

Γεψξγην Φιψξν, Μηράιε Μακάθν, Δξηθχιε Χησηέιιε, Νίθε Σζηξηγψηε 
 

           Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

           Πξνζθαιείζζε ζε ΔΚΣΑΚΣΗ- ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη δπλάκεη ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

– ΦΔΚ 55/Α΄) ηην Σεηάπηη 18 Αςγούζηος 2021 με ώπα έναπξηρ 08:00 και λήξηρ 13:00 γηα 

ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ έθηαθησλ θαη θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ :  

 

 

1. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηε δαπάλε γηα ηελ επηρνξήγεζε Πνιηηηζηηθψλ 

πιιφγσλ θαη σκαηείσλ γηα θάιπςε εθδειψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Λεζβηαθνχ Καινθαηξηνχ 

2021 ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

2. Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ & ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΙ 

ΠΔΡΙΟΥΔ: ΜΟΡΙΑ, ΜΤΣΙΛΗΝΗ (ΔΠΑΝΩ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΥΡΤΟΜΑΛΛΟΤΑ) 

ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΑΦΑΛΩΝΑ, ΠΤΡΓΩΝ ΘΔΡΜΗ». 
 

3. Έγθξηζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν:  «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 205.128,00 

επξψ  πιένλ ΦΠΑ,  έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

 

4. Χνξήγεζε παξάηαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΘΔΡΜΑ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ». 

 

 

Αιηιολόγηζη καηεπείγονηορ: Η ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ σο άλσ ζεκάησλ θαζίζηαηαη 

θαηεπείγνπζα θαζψο:  

 νη εθδειψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ Λεζβηαθνχ Καινθαηξηνχ 2021 αξρίδνπλ ηελ πξνζερή 

Παξαζθεπή 20-8-2021, νπφηε ην ζέκα δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε, 

 νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ησλ έξγσλ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ 

άκεζα θαζψο ππάξρνπλ πξνζεζκίεο (ρξεκαηνδνηνχληαη απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα) θαη 



ε εμέηαζε ησλ ζεκάησλ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κέρξη ηελ επφκελε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε. 

 

 

Μέρξη ηελ ψξα ιήμεο ηεο πλεδξίαζεο δηα πεξηθνξάο, ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα 

κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ πξνο ην email ηνπ Γξαθείνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

(oedmyt@gmail.com). 

Γηα δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ 

αξηζκφ 6932412613. 

 

 

Ο  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ Γήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


