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Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 10
ε
/2022 

 

ΠΡΟ:   

Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο: 

θ.θ. Παξάζρν Μαλνύζν, Δπζηξάηην Σδηκή, Γήκεηξα Αιεμαλδξή, Γαγθιή Δπζηξάηην, Μηράιε 

Μακάθν, Δξηθύιε Υησηέιιε, Νίθε Σζηξηγώηε, Αλδξηώηε Κσλζηάληην - Παλαγηώηε 
 

 

 

           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 8 Μαξηίνπ 2022 θαη ώξα έλαξμεο 

13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 

1. Έγθξηζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ 2021 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ρνιηθή  Δπηηξνπή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

2. Πνιπεηήο πξνγξακκαηηζκόο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηα έηε 

2023-2026. 

 

3. Οξηζκόο ππνιόγσλ γηα ηελ απνπιεξσκή πξάμεσλ βεβαίσζεο παξαβάζεσλ. 

 

4.  Οξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ απνπιεξσκή: α) παξαβόισλ Σερληθνύ ειέγρνπ  (ΚΣΔΟ) 

Ορεκάησλ  ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, β) πιεξσκώλ γηα ηελ νινθιήξσζε κεηαβηβάζεσλ 

(ηέιε κεηαβίβαζεο) νρεκάησλ από ηνπο Καπνδηζηξηαθνύο  Γήκνπο θαη ην Γήκν 

Λέζβνπ ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο, γ) πιεξσκώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηηο δηαδηθαζίαο 

απόζπξζεο νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, δ) παξαβόισλ Σερληθνύ 

ειέγρνπ (ΚΣΔΟ) παξαρσξεκέλσλ νρεκάησλ ζην Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε) παξαβόισλ γηα 

απώιεηα πηλαθίδσλ. 

 

5. Έγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο ζηήξημεο κε ηίηιν «Βειηίσζε πξόζβαζεο ζε γεσξγηθή γε 

θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο ηεο ΓΔ Πισκαξίνπ». 

 

6. Απνδνρή δσξεάο εμνπιηζκνύ (εμνπιηζκόο παηδηθήο ραξάο,  ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο, 

παηρλίδηα, γξαθηθή ύιε, πγεηνλνκηθό πιηθό) από ηελ Τπάηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ πξνο 

ηνλ  Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ. 

 

7. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηελ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΟΜΧΝ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ηεο Πξάμεο: ΤΠΟΔΡΓΟ 4:  

«Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνύ Τπνδνκήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Μπηηιήλεο». 

 

8. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηελ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΟΜΧΝ 



ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ηεο Πξάμεο: ΤΠΟΔΡΓΟ 5:  

«ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Ηιεθηξνληθήο Πιαηθόξκαο Καηλνηνκηθήο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ {Aegean Hubs for InnoBusiness}». 

 

9. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηελ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΟΜΧΝ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ηεο Πξάμεο: ΤΠΟΔΡΓΟ 6:  

«Λεηηνπξγία Τπνδνκήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Μπηηιήλεο». 

 

10. Έγθξηζε 3νπ Πξαθηηθνύ (Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε – Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ 

πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ), γηα ηελ αλάζεζε ύκβαζεο 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». 

 

11. Υνξήγεζε 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλαθαηαζθεπή 

Οδνύ ζηε ζπκβνιή Αλαπαύζεσο κε Άλσ Υάιηθα ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο». 

 

12. Απνδνρή γλσκνδνηήζεσλ Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Άζθεζε ή κε ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή 

κέζσλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θιπ. (3 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). 

 

Λόγσ απνπζίαο ηνπ Πξόεδξνπ ζα πξνεδξεύζεη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

Σδηκήο Δπζηξάηηνο. 
 

Ο  Αληηπξόεδξνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

 

 

 

Δπζηξάηηνο Σδηκήο 


