
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 09-09-2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 30208 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Απιθμόρ Πποζκλήζευρ : 38
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 ΣΑΚΣΙΚΗ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Μςηιλήνηρ ΜΔ 

ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ 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 13 επηεμβπίος 2022 και ώπα έναπξηρ 13:30 με ηα παπακάηυ 

θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

 

 

1. Έγκπιζη ζύνατηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ (Π.) μεηαξύ Γήμος Μςηιλήνηρ και       

Πεπιθέπειαρ Βοπείος Αιγαίος για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος με ηίηλο «ΔΡΓΑΙΔ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΙΣΧΝ ΦΧΣΙΜΟΤ ΣΟ ΓΗΠΔΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΧ ΣΡΙΣΟΤ». 

2. Έγκπιζη ζύνατηρ και ζσεδίος Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ μεηαξύ ηος Γήμος 

Μςηιλήνηρ και ηος ςνδέζμος Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ & Αλληλεγγύηρ Γήμυν 

Μςηιλήνηρ και Γςηικήρ Λέζβος. 

3. Σποποποίηζη πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Μςηιλήνηρ έηοςρ 2022. (50
η
) 

4. Αποδοσή πιζηώζευν από ηο Τποςπγείο Δζυηεπικών. 

5. Οπιζμόρ ςπεύθςνος λογαπιαζμού για πληπυμή έπγυν από ηιρ πιζηώζειρ ηος 

ππογπάμμαηορ ηος ΤΠΔ. 

6. Οπιζμόρ εκπποζώπυν για ηην διαδικαζία μεηαβιβάζευν οσημάηυν και μησανημάηυν 

έπγος  ζηο νεοζύζηαηο Γήμο Μςηιλήνηρ. 

7. Έγκπιζη διαδικαζίαρ ανάθεζηρ ζύμβαζηρ για ηην ππομήθεια με ηίηλο: "Ππομήθεια 

έηοιμος ζκςποδέμαηορ ζηο Γήμο Μςηιλήνηρ", έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών, 

καθοπιζμό ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ, και ζςγκπόηηζη Δπιηποπήρ διενέπγειαρ ηος 

διαγυνιζμού. 

8. Έγκπιζη 1ος, 2ος και 3ος Ππακηικού (Ηλεκηπονική Αποζθπάγιζη – Αξιολόγηζη 

δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ – ηεσνικήρ πποζθοπάρ, οικονομικήρ πποζθοπάρ και 

δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ), για ηην ανάθεζη ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «ΤΠΟΔΡΓΟ 

5: σεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Ηλεκηπονικήρ Πλαηθόπμαρ Καινοηομικήρ 

Δπισειπημαηικόηηηαρ Βοπείος Αιγαίος (Aegean Hubs for InnoBusiness)», για ηη 

«Γημιοςπγία & Λειηοςπγία Γομών Τποζηήπιξηρ ηηρ Δπισειπημαηικόηηηαρ» 

9. Οπιζηική παπαλαβή ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: ηπαηηγική μελέηη πεπιβαλλονηικών 

επιπηώζευν ηηρ πολεοδομικήρ μελέηηρ ηυν πολεοδομικών ενοηήηυν ‘Βαπειά – 



Ακπυηήπι, Βίγλα και Σαξιάπσερ’ ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Μςηιλήνηρ ηος Γήμος 

Μςηιλήνηρ (Ν. Λέζβος) και επικύπυζη καθοπιζμού οπιογπαμμών πεμάηυν». 

10. Έγκπιζη ηος 2ος και ηακηοποιηηικού ΑΠΔ  ηος έπγος: «ΔΡΓΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ Γ.Δ. ΓΔΡΑ (Γ.Κ. ΚΟΠΔΛΟΤ, ΠΑΠΠΑΓΟΤ, 

ΜΔΑΓΡΟΤ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΤ, ΠΔΡΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΓΟΤ)» 

11. ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ   Οπιζηικήρ  Παπαλαβήρ  ηος έπγος με ηίηλο: «Aποκαηάζηαζη-

Δνίζσςζη ςθιζηάμενος έπγος αποπποήρ όμβπιυν ζηην πεπιοσή ¨Αγιορ Γεώπγιορ¨Γ.Δ 

Θεπμήρ ». 

12. Έγκπιζη παπάηαζηρ ηηρ 140/2022 ΑΟΔ με ηίηλο «Οπιζμόρ ςπολόγος για ηην 

αποπληπυμή παπαβόλυν ειζθοπών για άδειερ  και ηέλη κςκλοθοπίαρ αςη/ηυν, ΚΣΔΟ, 

ηέλη μεηαβίβαζηρ, πιζηοποίηζηρ, οσημάηυν και μησανημάηυν ηος Γήμος Μςηιλήνηρ». 

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

μέζυν – Οπιζμόρ δικαζηικών επιμεληηών, ζςμβολαιογπάθυν κλπ.. (3 θέμαηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παπούζα κοινοποιείηαι ζηοςρ Πποέδποςρ ηυν Κοινοηήηυν ηος Γήμος 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 Γήμος ζηο ηηλ. 2251350543 (κ. Μ. 

Υηενέλληρ). 
 

Ο  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ Γήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 

Ο  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ Γήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


