
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 14-10-2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 34709  
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 45
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 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) ηελ Σξίηε 18 Οθησβξίνπ 2022 θαη ώξα έλαξμεο 13:00 με ηα παπακάηυ 

θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

 

1. Έγθξηζε Απνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Παλ. Μηραιέιε. 

2. πκκεηνρή Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηνλ Β΄ θύθιν θηλεηηθόηεηαο 2022 ζην πιαίζην ηνπ 

Δληαίνπ πζηήκαηνο Κηλεηηθόηεηαο (ΔΚ). 

3. Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ «Αζιεηηθνύ & Πνιηηηζηηθνύ 

Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022». 

4. Απνδνρή θαη έγθξηζε πκπιεξσκαηηθήο Καηαλνκήο Έηνπο 2022 γηα θάιπςε 

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ζέξκαλζε) ησλ ζρνιείσλ. 

5. Απνδνρή θαη έγθξηζε Γ’ Καηαλνκήο Έηνπο 2022 γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ 

ζρνιείσλ. 

6. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ αγνξά 2 θινπξηώλ 

(Κσλζηαληηλάησλ). 

7. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα εδεζκάησλ 

(ήηνη θνπξακπηέδεο, κεινκαθάξνλα, δίπιεο θαη βαζηιόπηηεο (θέηθ & ηζνπξέθηα). 

8. Έγθξηζε αηηήκαηνο αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο γάιαθηνο εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. 

9. Έγθξηζε εμόθιεζεο ινγαξηαζκώλ λέσλ πδξνκέηξσλ από Γεκνηηθά Αθίλεηα. 

10. Έγθξηζε δαπαλώλ γηα ηελ πινπνίεζε επέθηαζεο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔΓΓΗΔ,  

νξηζκόο ππνιόγνπ θαη άλνηγκα εηδηθνύ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ γηα ηελ πιεξσκή 

δαπάλεο ζηνλ ΓΔΓΓΗΔ. 

11. Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΓΗΠΔΓΟΤ 8Υ8 Π. ΑΛΣΑΜΑΡΑ» - αλάδεημεο πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ. 

12. Έγθξηζε ηνπ 3
νπ

 ΑΠΔ  ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

ΜΟΡΙΑ ΛΔΒΟΤ» 



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

κέζσλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θιπ.. (3 ζέκαηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η 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 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 

 

Παλαγηώηεο Καηζαβέιιεο 


