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Απιθμόρ Πποζκλήζεωρ : 14
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 ΜΕ 

ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΦΗ 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 5 Αππιλίος 2022 και ώπα έναπξηρ 

13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 

1. 15η Σποποποίηζη Πποϋπολογιζμού Δήμος Μςηιλήνηρ οικον. έηοςρ 2022. 

2. Έγκπιζη ππακηικού πλειοδοηικήρ θανεπήρ και πποθοπικήρ επαναληπηικήρ 

δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθωζη δημοηικού ακινήηος με ηη διακπιηική ονομαζία 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ ΑΓΙΑΟΤ. 

3. Έγκπιζη ππακηικού πλειοδοηικήρ θανεπήρ και πποθοπικήρ επαναληπηικήρ 

δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθωζη δημοηικού ακινήηος με ηον διακπιηικό ηίηλο 

«Αθαναζιάδειο» ζηη Κοινόηηηα Πλωμαπίος, ΔΕ Πλωμαπίος. 

4. Οπιζμόρ ςπολόγος για δαπάνερ ζηο κηημαηολόγιο για ηην άζκηζη ηων αγωγών 

διόπθωζηρ κηημαηολογικών εγγπαθών ακινήηων ιδιοκηηζίαρ Δήμος Μςηιλήνηρ και 

λοιπών εξόδων. 

5. Έγκπιζη ππωηοκόλλος δωπεάρ παπασώπηζηρ οικίζκων. 

6. ςγκπόηηζη επιηποπών παπακολούθηζηρ, παπαλαβήρ ζςμβάζεων ππομηθειών  και  

παποσήρ ςπηπεζιών πος αθοπούν ζηιρ Δημοηικέρ Ενόηηηερ Μςηιλήνηρ και 

Λοςηπόποληρ Θεπμήρ. 

7. ςγκπόηηζη επιηποπών παπακολούθηζηρ, παπαλαβήρ ζςμβάζεων ππομηθειών και 

παποσήρ ςπηπεζιών πος αθοπούν ζηιρ Δημοηικέρ Ενόηηηερ Αγιάζος και Εςεπγέηοςλα, 

Γέπαρ, Πλωμαπίος 

8. Έγκπιζη νέαρ επικαιποποιημένηρ μελέηηρ με ηίηλο: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΟΜΧΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ηηρ ππάξηρ: ΤΠΟΕΡΓΟ 4: «Ππομήθεια 

Εξοπλιζμού Τποδομήρ Επισειπημαηικόηηηαρ Μςηιλήνηρ». 

9. Έγκπιζη 1ος Ππακηικού Επιηποπήρ Διαγωνιζμού ηος έπγος «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΗ 

ΔΡΟΜΟΤ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΧ ΔΙΑΚΛΑΔΧΗ ΠΡΟ ΣΑΡΣΙ» - ανάδειξηρ 

πποζωπινού αναδόσος. 



10. Έγκπιζη ππωηοκόλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ επγαζιών πος αθοπούν ηη μελέηη με 

ηίηλο: «Επγαζίερ αποκαηάζηαζηρ θςζικών καηαζηποθών από βποσοπηώζειρ ζηην 

πεπιοσή ηηρ Κώμηρ και ηηρ Θεπμήρ ηηρ ΔΕ Λοςηπόποληρ Θεπμήρ». 

11. Έγκπιζη σοπήγηζηρ 9ηρ παπάηαζηρ πεπαίωζηρ επγαζιών ηος έπγος με ηίηλο 

«ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΕΡΓΧΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΕΣΡΑ» 

12. ςγκπόηηζη Επιηποπήρ Οπιζηικήρ Παπαλαβήρ ηος έπγος με ηίηλο: «Αναβάθμιζη 

Αθληηικών Εγκαηαζηάζεων ζηο Γήπεδο 5*5 ηος Μισαλέλειος Δημοηικού ηαδίος 

Πλωμαπίος». 

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

μέζων – Οπιζμόρ δικαζηικών επιμεληηών, ζςμβολαιογπάθων κλπ. 

  

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 

Επιηποπήρ Δήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


