
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 18-03-2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 8412 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 12
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 22 Μαξηίνπ 2022 θαη ώξα έλαξμεο 

13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 

1. Έγθξηζε Απνινγηζκνύ 2021 ΝΠΓΓ ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

2. Απνδνρή θαη έγθξηζε Α΄ Καηαλνκήο  Έηνπο 2022 γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ησλ ζρνιείσλ. 

 

3. Απνδνρή θαη έγθξηζε επηρνξήγεζεο γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζηέγαζε Γνκώλ Τπνδνρήο Δθπαίδεπζεο Πξνζθύγσλ 

(ΓΤΔΠ) ηνπ ΤΠΑΙΘ. 

 

4. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζε 

νηθνλνκηθά αδύλακν πνιίηε (κε ηα αξρηθά Ν.Δ.) πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο θαη ζνβαξήο αλάγθεο. 

 

5. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ θξέαηνο γηα 

ην Πάζρα πνπ ζα δηαλεκεζεί ζε επάισηνπο θαη νηθνλνκηθά αδύλακνπο ζπλδεκόηεο καο. 

 

6. Έγθξηζε πξαθηηθώλ θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνύ αθηλήηνπ: ηζόγεην θαηάζηεκα, εκβαδνύ 111,00 η.κ. ζηελ Κνηλόηεηα 

Παπάδνπ – Γ.Δ. Γέξαο. 

 

7. Έγθξηζε πξαθηηθώλ θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

δεκνηηθνύ αθηλήηνπ: ηζόγεην θαηάζηεκα, εκβαδνύ 40 η.κ. ζηελ Κνηλόηεηα  

Πισκαξίνπ, Γ.Δ. Πισκαξίνπ. 

 

8. Άζθεζε αίηεζεο αιιαγήο ζθνπνύ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Βαζηιείνπ Ν. Κακπά. 

 

9. Απνδνρή απόθαζεο έληαμεο ηεο πξόηαζεο «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο  «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»  - ΑΣ06 . 



 

10. Απνδνρή δσξεάο εμνπιηζκνύ από ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο πξόζθπγεο ζην Γήκν 

Μπηηιήλεο. 

 

11. Έγθξηζε ηξίηνπ Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο απνδεκηώζεσλ θαηνίθσλ επξύηεξεο πεξηνρήο 

πξώελ ΚΤΣ Μόξηαο γηα δεκίεο 2018. 

 

12. Γηόξζσζε ζπληειεζηή Φ.Π.Α. γηα ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : 

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΚΧΝ 2021-2023». 

 

13. Έγθξηζε 4νπ Πξαθηηθνύ γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟ-

ΦΧΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ, ΜΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΣΟ ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ». 

 

14. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο  Πξνζσξηλήο - Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 

«Αλαδηάηαμε ρώξσλ ζην Ιζόγεην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαινρσξίνπ & 

Αληηθαηάζηαζε Κνπθσκάησλ». 

 

15. Έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

ηνηρίνπ αληηζηήξημεο & απνθαηάζηαζε δξόκνπ πξνο Υίδεξα». 

 

16. Υνξήγεζε 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή 

ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζηελ Σ.Κ. Λνπηξώλ γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο 

θαηάπησζεο πξαλώλ πνπ πξνέθπςε από ηα έθηαθηα θαηξηθά θαηλόκελα ηεο 12εο 

Ιαλνπαξίνπ 2021» 

 

17. 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). 

 

 

 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 

 

Παλαγηώηεο Καηζαβέιιεο 


