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Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Απιθμόρ Πποζκλήζευρ : 25
η
/2022 

 

ΠΡΟ:   

Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο: 

θ.θ. Παξάζρν Μαλνύζν, Δπζηξάηην Σδηκή, Γήκεηξα Αιεμαλδξή, Μηραήι Φξαληδέζθν, Μηραήι 

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

 

           Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

           Πξνζθαιείζζε ζε ΕΚΣΑΚΣΗ - ΚΑΣΕΠΕΘΓΟΤΑ ΤΝΕΔΡΘΑΗ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ΔΘΑ ΖΩΗ (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΚΤΑ αξ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ. 23983/30-04-2022 (ΦΔΚ Β΄ 2137), θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010) ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα [Δι. Βεληδέινπ 13-17] ηην Πέμπηη 16 Θοςνίος 2022 

και ώπα έναπξηρ 11:00,  γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ έθηαθησλ θαη θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ: 

 

1. Σποποποιήζειρ Πποϋπολογιζμού Δήμος Μςηιλήνηρ οικον. έηοςρ 2022. (32
η
 και 35

η
) 

2. Καηάπηιζη όπυν διενέπγειαρ δημοππαζίαρ για ηη μεηαβίβαζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ 

σπήζηρ Θαλάζζιυν Μέζυν Ανατςσήρ ζηη θέζη «Σάπηι» ηηρ Κοινόηηηαρ κοπέλος 

ηηρ ΔΕ Γέπαρ ηος Δήμος Μςηιλήνηρ. 

3. Έγκπιζη δαπανών και ςλοποίηζη επεκηάζευν δημοηικού θυηιζμού ΔΕΔΔΗΕ,  

οπιζμόρ ςπολόγος για ηην πληπυμή δαπάνηρ ζηον ΔΕΔΔΗΕ. 

4. Έγκπιζη 2
ος

 Ππακηικού Επιηποπήρ Διαγυνιζμού και καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

ζηον πποζυπινό ανάδοσο ηος έπγος με ηίηλο: «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΡΑΛΘΑΚΟΤ 

ΜΕΣΩΠΟΤ – ΠΡΟΚΤΜΑΘΑ & ΠΛΑΣΕΘΑ ΑΠΦΟΤ». 

5. Αποδοσή γνυμοδοηήζευν Νομικήρ Τπηπεζίαρ – Άζκηζη ή μη ενδίκυν βοηθημάηυν ή 

μέζυν – Οπιζμόρ δικαζηικών επιμεληηών, ζςμβολαιογπάθυν κλπ. (2 θέμαηα) 

 

Αιηιολόγηζη καηεπείγονηορ: Η ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαζίζηαηαη 

έθηαθηε θαη θαηεπείγνπζα θαη απαηηείηαη λα γίλεη πξηλ από ηελ επόκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

(εηδηθά κεηά ηελ αθύξσζε ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο) θαζώο ππάξρνπλ πξνζεζκίεο πνπ 

πξέπεη λα ηεξεζνύλ. Γη απηό ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη:  

1α) λα εγθξίλεη άκεζα ηελ 32
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ θαζώο αθνξά δαπάλεο 

θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ην Λεζβηαθό Καινθαίξη 2022 ην 

νπνίν μεθηλά ζύληνκα, 

1β) λα εγθξίλεη άκεζα ηελ 35
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αθνξά ηελ έθηαθηε 

επηρνξήγεζε από ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ θαζώο θαη ηελ παξνρή 

ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ από ην ΦΟΓΑ Λέζβνπ (ΓΔΓΑΠΑΛ ΑΔ) ζην Γήκν Μπηηιήλεο νη 

νπνίεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, 

2) λα εγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο Θαιάζζησλ Μέζσλ Αλαςπρήο ζηε ζέζε «Σάξηη» ην ζπληνκόηεξν 



δπλαηό γηα λα πξνρσξήζνπλ άκεζα νη απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο θαζώο βξηζθόκαζηε ήδε ζηα 

κέζα Ινπλίνπ θαη ε ζεξηλή πεξίνδνο έρεη μεθηλήζεη, 

3) λα πξνρσξήζεη ζηελ έγθξηζε ηνπ ζέκαηνο θαζώο ππάξρνπλ ήδε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, 

ιόγσ κε έγθαηξεο απάληεζεο από ηνλ ΓΔΓΓΗΔ θαη νη πνιίηεο δηακαξηύξνληαη. Δπηπιένλ 

ππάξρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλώλ, πνπ είλαη δύν κήλεο από ηελ 

έθδνζε ησλ εγγξάθσλ, 

4) λα εγθξίλεη άκεζα ην 2
ν
 Πξαθηηθό Δ.Γ. δηόηη πξόθεηηαη γηα έξγν ζπγρξεκαηνδνηνύκελν κε 

πνιύ ζθηρηό ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο, ην νπνίν έρεη ήδε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ιόγσ 

άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ινηπώλ έλδηθσλ κέζσλ. Θα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαζώο ππάξρεη θίλδπλνο 

απέληαμεο, 

5α) λα εγθξίλεη άκεζα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο δηθαζηηθήο επηκειήηξηαο Δπηπρίαο Καξακπίλε ε 

νπνία δηεγλώζζε ζεηηθή ζηελ Covid-19 θαη σο εθ ηνύηνπ αδπλαηεί λα πξνβεί εκπξόζεζκα ζηηο 

ελ ιόγσ θνηλνπνηήζεηο αγσγήο θηεκαηνινγίνπ, 

5β) λα εγθξίλεη άκεζα ηε λνκηθή ππεξάζπηζε ππαιιήινπ πξηλ ηελ επόκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζώο ε δηθάζηκνο είλαη ηελ Σξίηε 21 Ινπλίνπ 2022. 

 

 

 

 

 
Ο  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ Δήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


