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Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 40
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 21 επηεκβξίνπ 

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

 

 

1. Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο εμαηηίαο ηνπ Covid -19. 

 

2. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ 1
ε
 Πάγηα Πξνθαηαβνιή Κνηλνηήησλ 

Αθάισλα, Μόξηαο, Παλαγηνύδαο. 

 

3. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ 2
ε
 Πάγηα Πξνθαηαβνιή Κνηλόηεηα 

Λάκπνπ Μύισλ. 

 

4. Γηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ. 

 

5. Γηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιώλ από ηέιε, δηθαηώκαηα θιπ. (2 ζέκαηα) 

 

6. Καηάξηηζε όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ - 

ειαηνθηεκάησλ 2021. 

 

7. Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ: θαηάζηεκα εκβαδνύ 40 η.κ. πεξίπνπ ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ, όπνπ 

ζηεγάδεηαη ην θνηλνηηθό γξαθείν Αθάισλα. 

 

8. Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ : θαηάζηεκα εκβαδνύ 91,30 η.κ. κε βνεζεηηθό απνζεθεπηηθό ρώξν εκβαδνύ 

10,20 η.κ. θαη αύιεην αθάιππην ρώξν εκβαδνύ 700,00 η.κ. κε ηε δηαθξηηηθή νλνκαζία 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ ΑΓΙΑΟΤ. 

 

9. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθώλ ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ». 

 



10. Έγθξηζε 2
νπ

 πξαθηηθνύ επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή, ζπληήξεζε 

ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη αύιεησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ» – Αλάδεημεο Πξνζσξηλνύ 

Αλαδόρνπ. 

 

11. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο  Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «Αλαθαηαζθεπή 

ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαπηώζεσλ ζηε θύξηα Γεκνηηθή νδό 

Γ66 ζηνλ Άλσ Υάιηθα Μπηηιήλεο ιόγσ ηνπ θαη επείγνληνο πνπ πξνέθπςε από ηηο 

έληνλεο βξνρνπηώζεηο ζηηο 28 & 29 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζηηο 21-1-2019 έσο 28-1-2019». 

 

12. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε 1νπ 

Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Μπηηιήλεο». 

 

13. Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα πξόζιεςε ζην Γήκν Μπηηιήλεο. 

 

14. 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 


