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Απιθμόρ Πποζκλήζεωρ : 2
η
/2022 

 

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 Χησηέιιε, Νίθε Σζηξηγώηε 
 

 

 

           Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

           Πξνζθαιείζζε ζε ΕΚΣΑΚΣΗ - ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

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

– ΦΔΚ 55/Α΄) ηην Σεηάπηη 5 Ιανοςαπίος 2022 με ώπα έναπξηρ 09:00 και ώπα λήξηρ 12:00 γηα 

ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ έθηαθησλ θαη θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ:  

 

1. Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαδηθαζίαο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Ανακαηαζκεςή οδού ζηη ζςμβολή 

Αναπαύζεωρ με Άνω Υάλικα λόγω ηος καηεπείγονηορ». 
 

2. Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαδηθαζίαο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 

αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Ανακαηαζκεςή ηοισείος ανηιζηήπιξηρ και 

επιζκεςήρ οδοζηπώμαηορ λόγω ηος καηεπείγονηορ ενηόρ οικιζμού Αθάλωνα». 
 

3. Έγθξηζε ηνπ 3
νπ

 πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΑΤΣΟΤ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ». 
 

 

Αιηιολόγηζη καηεπείγονηορ: Η ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαζίζηαηαη 

έθηαθηε θαη θαηεπείγνπζα θαζώο ζα πξέπεη άκεζα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα: 

 

Α) Σα ζέκαηα 1 θαη 2:  Η έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πξαθηηθώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο θαη 

θαηαιπηηθώλ εκεξνκεληώλ πνπ δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα ιόγσ ησλ έληνλσλ θαη 

ζπλερώλ βξνρνπηώζεσλ παξαηεξήζεθαλ αθόκε πεξηζζόηεξεο νιηζζήζεηο θαη θαηνιηζζήζεηο 

εδάθνπο αιιά θαη θαηαπηώζεηο πξαλώλ αθελόο  ζην κνλαδηθό δξόκν εμόδνπ ησλ νρεκάησλ από 

ηνλ νηθηζκό ηνλ Αθάισλα αιιά θαη αθεηέξνπ ζε  ηκήκα ηεο νδνύ Αλαπαύζεσο ζηε   ζπκβνιή κε 

ηελ δεκνηηθή νδό ηνπ Άλσ Χάιηθα – Σαμηάξρεο. Δπηπξνζζέησο, ε έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο από 

ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέρξη ηηο 11-01-2022. 

 

 Β) Σν ζέκα 3: Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ πξέπεη λα γίλνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαη ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο. Να ζεκεησζεί όηη ιόγσ ηεο εθινγήο ησλ λέσλ κειώλ ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ 

ζηηο 09-01-2022,  ε επόκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα θαζπζηεξήζεη. 



 

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

κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κέζσ ειεθηξνληθνύ 

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

(oedmyt@gmail.com). 

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

αξηζκό 6932412613. 

Ο  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ Δήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


