
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 27-8-2021 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 27055 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 37
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 31 Απγνύζηνπ 

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

 

 

1. Σξνπνπνηήζεηο Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθ. έηνπο 2021. (52
ε
, 53

ε
) 

 

2. Έγθξηζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (Π..) κεηαμύ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ΓΔΓΑΠΑΛ 

ΑΔ γηα ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη Οθηώβξην 2021. 

 

3. Έγθξηζε ζύλαςεο  λένπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (ηνπ Άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 

3852/10)  κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  ηνπ ΝΠΓΓ  κε ηελ επσλπκία "Αζιεηηθόο θαη 

Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Μπηηιήλεο" θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ, γηα ηελ 

Τινπνίεζε ηεο Πξάμεο "Γεκηνπξγία & Λεηηνπξγία Γνκώλ Τπνζηήξημεο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο". 

 

4. Γηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ Βεβαησκέλσλ Οθεηιώλ. 

 

5. Γηαγξαθή Βεβαησκέλσλ Οθεηιώλ από αλείζπξαθηα Γεκνηηθά Σέιε αθηλήηνπ ζηα 

Αιπθαληά. 

 

6. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα παξνρή νηθνλνκηθήο εληζρύζεσο, ζε νηθνλνκηθά 

αδύλακν πνιίηε πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο αλάγθεο. 

 

7. Απνδνρή δσξεάο ηεο Μαξίαο Κνηνπνύιε πνπ αθνξά έξγν ηνπ Θεόθηινπ. 

 

8. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηηο αλάγθεο: α) ηνπ 

θσηηζκνύ θαη ησλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη  β) ινηπώλ 

ρώξσλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο», έγθξηζε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο». 

 



9. Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζκ. 104/2021 κειέηεο κε ηίηιν: «Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ Γήκνπ Μπηηιήλεο». 

 

10. Έγθξηζε 2
νπ

 Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 6
ΟΤ

 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ» - αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 

 

11. Έγθξηζε 2νπ Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο ζηνλ 

πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ - ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ  ΓΗΠΔΓΟΤ 

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ». 

 

12. Έγθξηζε γεσηερληθήο κειέηεο ζην πιαίζην ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΓΧΝ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΡΟΧΝ ΛΔΒΟΤ». 

 

13. Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ ππέζηε ην νδηθό 

δίθηπν ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ιόγσ ηεο ζενκελίαο ζηηο 28&29 Ννεκβξίνπ 2016». 

 

14. πγθξόηεζε  Δπηηξνπήο  Πξνζσξηλήο  Παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή 

ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ Σαμηαξρώλ, ιόγσ θηλδύλνπ 

θαζίδεζεο». 

 

15. Έγθξηζε απόθαζεο Γεκάξρνπ γηα νξηζκό Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή γηα επίδνζε 

Πξσηνθόιινπ Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο. 

 

 

 

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 


