
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 02-09-2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 29297 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Απιθμόρ Πποζκλήζευρ : 36
η
/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 ΣΑΚΣΘΚΗ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Μςηιλήνηρ ΜΕ 

ΣΗΛΕΔΘΑΚΕΦΗ 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) ηην Σπίηη 6 επηεμβπίος 2022 και ώπα έναπξηρ 13:30 με ηα παπακάηυ 

θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

 

 

1. Έγκπιζη μεηακίνηζηρ ζηο εζυηεπικό ηος Δημοηικού ςμβούλος κ. Παναγιώηη 

Ζαθειπίος υρ εκππόζυπο ηος Δήμος Μςηιλήνηρ ζηο .Δ.Θ.Π.Ε. 

2. Έγκπιζη καηανομήρ πιζηώζευν από Κενηπικούρ Αςηοηελείρ Πόποςρ έηοςρ 2022 ηυν 

Δήμυν για επιζκεςή και ζςνηήπηζη ζσολικών κηιπίυν (ΑΣΑ). 

3. Έγκπιζη διαδικαζίαρ ανάθεζηρ ζύμβαζηρ για ηην ππομήθεια με ηίηλο: «Ππομήθεια δύο 

διπλοκάμπινυν ημιθοπηηγών 4Υ4 με λεπίδερ εκσιονιζμού και αλαηοδιανομείρ», έγκπιζη 

ηεσνικών πποδιαγπαθών, καθοπιζμό ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ και ζςγκπόηηζη 

επιηποπήρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. 

4. Έγκπιζη ηος 1
ος

 ΑΠΕ και ηηρ 1
ηρ

 ςμπληπυμαηικήρ ύμβαζηρ ηος έπγος με ηίηλο: 

«ΕΡΓΑΘΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΘ 

ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΠΔ 99/2017». 

5. ςγκπόηηζη Επιηποπήρ Διαγυνιζμού ηος έπγος με ηίηλο: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΠΛΑΚΟΣΡΧΣΟΤ ΣΗΝ ΜΟΡΘΑ». 

6. ςγκπόηηζη Επιηποπήρ Διαγυνιζμού ηος έπγος με ηα΄ηιλο: «ΑΣΘΚΗ 

ΑΝΑΖΧΟΓΟΝΗΗ ΔΕ ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ - ΔΘΑΜΟΡΦΧΗ ΠΛΑΣΕΘΑ ΘΠΠΕΘΟΤ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ Δήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 



Η παπούζα κοινοποιείηαι ζηοςρ Πποέδποςρ ηυν Κοινοηήηυν ηος Δήμος Μςηιλήνηρ ππορ 

ενημέπυζη ηοςρ, πποκειμένος να παπαζηούν αν επιθςμούν ζηα θέμαηα πος άπηονηαι ηυν 

απμοδιοηήηυν ηοςρ.  

 

 

ε ζςνέσεια ηηρ παπούζηρ θα ζαρ αποζηαλεί e-mail, με ηο οποίο απσικά θα δηλώζεηε όηι 

αποδέσεζηε να ζςμμεηάζσεηε (1ο link) και ηην ώπα ηηρ ζςνεδπίαζηρ θα μποπείηε να 

ειζέλθεηε ζηην ηηλεδιάζκετη (2ο link). 

Για πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ηεσνικά θέμαηα ζςμμεηοσήρ ζηην ηηλεδιάζκετη μποπείηε 

να απεςθύνεζηε ζηο Σμήμα Πληποθοπικήρ ηος Δήμος ζηο ηηλ. 2251350543 (κ. Μ. 

Υηενέλληρ). 
 


