
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 29-04-2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 13390 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 18
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 03 Μαΐνπ 2022 θαη ώξα έλαξμεο 

13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. 20
ε 

Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2022. 

2. Έγθξηζε κεηαθίλεζεο αηξεηώλ. 

3. 1
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο (Π.) κεηαμύ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη      

ηεο εηαηξίαο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ κε ηίηιν «ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Α.Δ» 

4. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο. 

5. Γηαγξαθή ή κε πξνζαπμήζεσλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ. (2 ζέκαηα) 

6. Άλνηγκα έληνθνπ εηδηθνύ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζην Γήκν Μπηηιήλεο κε ηνλ 

δηαθξηηηθό ηίηιν «Κιεξνδόηεκα Μαξίαο Απ. Παζηνύξα».  

7. Απνδνρή όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ έγθξηζεο επελδπηηθνύ δαλείνπ από ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ εληαγκέλε πξάμε :«Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 

Γήκνπ Μπηηιήλεο» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο  «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»  - ΑΣ06. 

8. Απνδνρή απόθαζεο  έληαμεο  ηεο πξάμεο  «Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζπιινγήο 

βηναπνβιήησλ ζην Γήκν Μπηηιήλεο» κε θσδηθό ΟΠ 5074527 ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Βόξεην Αηγαίν 2014-2020» θαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο  «Πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πόξσλ θαη κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην 

πεξηβάιινλ, κε επάξθεηα πόξσλ γηα αλάπηπμε, απαζρόιεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο» . 

9. Παξαρώξεζε ζαξώζξνπ 5θκ από πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ ηνπ πξώελ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

10. Έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 θαη 2
νπ

 πξαθηηθνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ 

ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο α)ησλ Παηδηθώλ & Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ. β) ηνπ 

Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο 



Γήκνπ Μπηηιήλεο & Γπηηθήο Λέζβνπ, θαη γ) γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο & Γπηηθήο Λέζβνπ». 

11. Έγθξηζε ηνπ 3
νπ

 πξαθηηθνύ ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «ΙΣΙΗ ΑΠΟΡΧΝ ΣΟΤ 

ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΧΝ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2021-2022». 

12. Έγθξηζε παξάηαζεο – κεηάζεζεο ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο 

ζύκβαζεο   γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Απηνθηλνύκελν αλαξξνθεηηθό ζάξσζξν 

ρσξεηηθόηεηαο 2 θ.κ.- νκάδα Α΄» πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ,  κε αλάδνρν ηελ 

εηαηξία: «ΤΙΟΙ Ν. ΝΟΤΛΙΚΑ  Ο.Δ.». 

13. Έγθξηζε 1
νπ

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ 

ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΛΟΓΧ 

ΣΟΤΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝΣΟ ΔΝΣΟ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΦΑΛΧΝΑ». 

14. Πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ. 

 

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 


