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Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

 

Απιθμόρ Πποζκλήζεωρ : 11
η
/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) ηην Σπίηη 15 Μαπηίος 2022 και ώπα έναπξηρ 

13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 

 

1. Σποποποιήζειρ Πποϋπολογιζμού Γήμος Μςηιλήνηρ οικονομικού έηοςρ 2022. (8
η
,9

η
 & 

10
η
) 

 

2. Έγκπιζη αναμοπθωμένος Ολοκληπωμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (ΟΠΓ) ηος Γήμος 

Μςηιλήνηρ έηοςρ 2022. 

 

3. Έγκπιζη εξειδίκεςζηρ πίζηωζηρ πος αθοπά ηην επισοπήγηζη ηος ΝΑΠΠ ΑΙΟΛΟ 

πος εδπεύει ζηον Γήμο Μςηιλήνηρ. 

 

4. Έγκπιζη εξειδίκεςζηρ πίζηωζηρ πος αθοπά ηην επισοπήγηζη ηος Αθληηικού 

Δκπολιηιζηικού ςλλόγος Παναγιούδαρ «ΘΗΔΑ». 

 

5. Έγκπιζη εξειδίκεςζηρ πίζηωζηρ για ηην καηαβολή σπημαηικού βοηθήμαηορ ζε 

οικονομικά αδύναμο πολίηη (με ηα απσικά Ρ.Μ.) πος βπίζκεηαι ζε καηάζηαζη 

έκηακηηρ και ζοβαπήρ ανάγκηρ. 

 

6. Γιαγπαθή πποζαςξήζεων βεβαιωμένηρ οθειλήρ πολιηιζηικού ζςλλόγος Αθάλωνα «Η 

Αγία Σπιάδα». 

 

7. Έγκπιζη σοπήγηζηρ ΔΦΑΠΑΞ βοηθήμαηορ Ν.103/1975 ζηο κ. Γημήηπη Φωηαπέλλη 

(ππώην ςπάλληλο ΝΠΓΓ Γήμος Λέζβος). 

 

8. Οπιζμόρ Τπολόγος για ηην πληπωμή δαπάνηρ για ηην αγοπά θακέλων πποπληπωμένος 

ηέλοςρ για ηο έηορ 2022. 

 

9. Έγκπιζη ππακηικών θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθωζη 

δημοηικού ακινήηος:  ιζόγεια  αίθοςζα  εμβαδού 99 η.μ, με ιζόγεια αποθήκη εμβαδού 

20η.μ. ζηη Κοινόηηηα Πλωμαπίος, Γ.Δ. Πλωμαπίος. 

 



10. Έγκπιζη ππακηικού θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθωζη 

δημοηικού ακινήηος :  ιζόγειο καηάζηημα- παπαδοζιακό καθενείο με ηον διακπιηικό 

ηίηλο «Αθαναζιάδειο» εμβαδού 118 η.μ. ζηη Κοινόηηηα Πλωμαπίος, ΓΔ Πλωμαπίος. 

 

11. Έγκπιζη ππακηικών θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθωζη ηος  

κςλικείος ζηο ιζόγειο θοςαγιέ ηος  Γημοηικού Θεάηπος Μςηιλήνηρ. 

 

12. Έγκπιζη 1
ος

 ΑΠΔ (Σακηοποιηηικόρ) ηος έπγος με ηίηλο: «ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΧΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΤΣΙΛΗΝΗ». 

 

13. Έγκπιζη σοπήγηζηρ 2ηρ παπάηαζηρ πποθεζμίαρ ηος έπγος με ηίηλο: «ΑΝΔΓΔΡΗ 

ΜΟΝΟΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟΤ ΣΑΞΙΑΡΥΧΝ ΛΔΒΟΤ». 

 

14. Έγκπιζη σοπήγηζηρ 5ηρ παπάηαζηρ  πποθεζμίαρ ηος έπγος με ηίηλο: «ΑΝΔΓΔΡΗ 

ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟΤ ΠΔΣΡΑ  ΛΔΒΟΤ». 

 

15. Αποδοσή γνωμοδοηήζεων Νομικήρ Τπηπεζίαρ – Άζκηζη ή μη ενδίκων βοηθημάηων ή 

μέζων – Οπιζμόρ δικαζηικών επιμεληηών, ζςμβολαιογπάθων κλπ. (2 θέμαηα) 

  

 

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  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ Γήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


