
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 19-08-2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 27817 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 34
ε
/2022 

 

ΠΡΟ:   

Σα ηακηικά μέλη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Μςηιλήνηρ: 

κ.κ. Παπάζσο Μανούζο, Εςζηπάηιο Σζιμή, Δήμηηπα Αλεξανδπή, Μισαήλ Φπανηζέζκο, Μισαήλ 

Μαμάκο, Επιθύλη Υιυηέλλη, Νίκη Σζιπιγώηη, Κυνζηάνηιο - Παναγιώηη Ανδπιώηη  
 

 

           Αγαπηηοί ςνάδελθοι, 

  Πποζκαλείζθε ζε ΣΑΚΣΗΚΖ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Μςηιλήνηρ ΜΔ 

ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ με σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ ηηλεδιάζκετηρ E-PRESENCE (ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 78 ηος Ν. 4954/2022 και ηα οπιζόμενα ζηην ςπ’ απιθμ. ππυη. 46731/13.7.2022 

εγκύκλιο ηος ΤΠΕ) ηελ Σξίηε 23 Απγνύζηνπ 2022 θαη ώξα έλαξμεο 13:30 με ηα παπακάηυ 

θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

 

1. Πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ζύλαςεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο θαη ηεο εηαηξείαο «ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Α.Δ – 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ» . 

2. Έγθξηζε αγνξάο ηξηώλ (3) κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο. 

3. Έγθξηζε πέκπηνπ Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο απνδεκηώζεσλ θαηνίθσλ επξύηεξεο πεξηνρήο 

πξώελ ΚΤΣ Μόξηαο γηα δεκίεο 2018. 

4. Απνδνρή πηζηώζεσλ από ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ. 

5. Έγθξηζε 1
εο

 Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο νηθ. έηνπο 2022: α) Κνηλόηεηαο Κεξακεηώλ θαη β) 

Κνηλόηεηαο Ηππείνπ. 

6. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζε 

νηθνλνκηθά αδύλακν πνιίηε. 

7. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ  επηρνξήγεζε ηνπ 

Αζιεηηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ «Διπίδεο» Παλαγηνύδαο γηα θάιπςε 

εθδειώζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Λεζβηαθνύ Καινθαηξηνύ 2022 ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

8. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ έθδνζε βηβιίνπ γηα 

ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπ Λέζβηνπ κνπζηθνύ Σίηνπ Ξεξέιιε. 

9. Έγθξηζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Ζρεηηθή 

θάιπςε δηάθνξσλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (εζληθώλ θαη ηνπηθώλ ενξηώλ, 

επεηείσλ θαη Υξηζηνπγέλλσλ)», έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ησλ 

όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

10. Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή 

πθηζηάκελνπ γεπέδνπ 8Υ8 Π. αιηακάξα». 



11. Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αζηηθή 

αλαδσνγόλεζε ΓΔ Δπεξγέηνπια – Γηακόξθσζε πιαηείαο Ηππείνπ».  

12. Έγθξηζε 1
νπ

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δξγαζίεο πξνζαξκνγήο ηνπ Βξεθηθνύ ηαζκνύ 

¨ΜΑΡΗΑ ΑΜΠΑΣΕΖ¨ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΓ 99/2017». 

13. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε 

Πάξθνπ Αγίαο Δηξήλεο – Γ.Κ. Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ».  

14. Έγθξηζε ρνξήγεζεο 10
εο

 παξάηαζεο πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Οινθιήξσζε Έξγσλ απνρέηεπζεο Πέηξαο».  

15. Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 509/2022 απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 1
εο

 παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε 

Φσηεηλήο εκαηνδόηεζεο Μπηηιήλεο έηνο 2021». 

 

16. Ννκηθή ππεξάζπηζε αηξεηνύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

17. Απνδνρή γλσκνδνηήζεσλ Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Άζθεζε ή κε ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή 

κέζσλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θιπ.. (7 ζέκαηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ παξνύζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πξνο 

ελεκέξσζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηνύλ αλ επηζπκνύλ ζηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

 

 

ε ζπλέρεηα ηεο παξνύζεο ζα ζαο απνζηαιεί e-mail, κε ην νπνίν αξρηθά ζα δειώζεηε όηη 

απνδέρεζηε λα ζπκκεηάζρεηε (1ν link) θαη ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο ζα κπνξείηε λα 

εηζέιζεηε ζηελ ηειεδηάζθεςε (2ν 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 


