
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 11-11-2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 37728 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 48
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 15 Ννεκβξίνπ 2022 θαη ώξα έλαξμεο 13:00 με ηα παπακάηυ 

θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

 

1. Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθ. έηνπο 2022 (71
ε
, 72

ε
 θαη 73

ε
). 

2. 5
ε
 Σξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ «Αζιεηηθνύ & Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ  

Γήκνπ Μπηηιήλεο» γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022. 

3. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ 2ε  Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2022. (2ε 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ &  2ε ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ) 

4. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ 2ε  Πάγηα Πξνθαηαβνιή έηνπο 2022. (2
ε
 

ΑΓΗΑΟ) 

5. Έγθξηζε γηλνκέλσλ δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ εθ ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο Πξνέδξσλ  

έηνπο 2022. (1ε ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΗΟΤ) 

6. Γηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ. 

7. Γηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ, ιόγσ αθύξσζεο ξύζκηζεο. 

8. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ «Γηνξγάλσζε ρξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηήο γηα 

ηα παηδηά θαη ηνπο ζπλνδνύο, ησλ ζπιιόγσλ ηεο Λέζβνπ κε παηδηά κε εηδηθέο δεμηόηεηεο 

θαη ησλ  ζπιιόγσλ  πνπ βνεζνύλ παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθέο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο».  

9. Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζε 

νηθνλνκηθά αδύλακν πνιίηε (Ρ.Δ). 

10. Έγθξηζε δαπαλώλ θαη πινπνίεζε επεθηάζεσλ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔΓΓΖΔ,  νξηζκόο 

ππνιόγνπ γηα ηελ πιεξσκή δαπάλεο ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ. 

11. Τπνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ην ζεηζκό ηεο 12-06-2017 ζε 

ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. (πξώελ ε.ε. 2018Δ84700000)». 



12. Απνδνρή απόθαζεο  έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ην 

ζεηζκό ηεο 12.06.2017 ζηνπο ιηκέλεο ηεο Ν. Λέζβνπ (Κ.ΠΟΛΤΥΝΗΣΟΤ πξώελ ε.ε. 

2017Δ87000002)».  

13. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «ΑΦΑΛΗΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 

ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ», έγθξηζε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

14. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πάγθσλ (παγθάθηα)», έγθξηζε 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο». 

15. Έγθξηζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ γηα ρξήζε ρεηξνθίλεησλ εξγαιείσλ (ζακλνθνπηηθά αιπζνπξίνλα θιπ)», 

έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, θαη ζπγθξόηεζε 

Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

16. Έγθξηζε 1
νπ

  θαη 2
νπ

 Πξαθηηθνύ ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηώλ κε ηίηιν: «Γαπάλεο Υξηζηνπγελληάηηθσλ Δθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

(Σερληθή Κάιπςε)». 

17. Έγθξηζε Παξαξηήκαηνο Η σο ζπκπιήξσκα ηνπ 1
νπ

 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 650/2022 Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί 

έγθξηζεο 1
νπ

, 2
νπ

 θαη 3
νπ

 Πξαθηηθνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 10 ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

18. Έγθξηζε 5
νπ

 Πξαθηηθνύ γηα ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΔΗΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ» 

19. Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ ΓΔ ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΗΠΠΔΗΟΤ» - 

αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 

20. Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

21. Έγθξηζε 2
εο

 παξάηαζεο ηεο 140/2022 ΑΟΔ κε ηίηιν: «Οξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ 

απνπιεξσκή παξαβόισλ εηζθνξώλ γηα άδεηεο  θαη ηέιε θπθινθνξίαο απη/ησλ, ΚΣΔΟ, 

ηέιε κεηαβίβαζεο, πηζηνπνίεζεο, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο». 

22. Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΟ 

ΔΠΑΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

23.  Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΑΚΖ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ – ΤΠΟΓΟΜΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

24. Δπηινγή άιιεο Αλαζέηνπζαο αξρήο (πιελ Γήκνπ Μπηηιήλεο) γηα ηε ζπγθξόηεζε 

Δπηηξνπώλ παξαιαβήο ησλ έξγσλ κε ηίηιν: α) «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ 

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΔΡΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» θαη β) 

«ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΘΔΡΜΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ».΄ 

25. Έγθξηζε 1
νπ

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΑΧΜΑΣΟΤ». 



26. Έγθξηζε 2
νπ

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΗΧΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΟΓΟΤ ΑΚΡΑΗ-

ΓΡΧΣΑ». 

27. Έγθξηζε 3
νπ

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

15ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

28. Έγθξηζε 3
νπ 

ΑΠΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΔΓΔΡΖ ΜΟΝΟΘΔΗΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ ΛΔΒΟΤ». 

29. Έγθξηζε 4
νπ

 ΑΠΔ (Σαθηνπνηεηηθόο κε Αλαζεώξεζε) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΚΑΛΛΟΝΖ». 

30. Έγθξηζε 4
νπ

 ΑΠΔ κε ηίηιν: «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 8ΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

31. Έγθξηζε 1νπ ΠΚΣΜΝΔ & 1νπ πγθξηηηθνύ Πίλαθα ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ηαηηθή 

κειέηε Παιαηνύ Ληκελαξρείνπ Μπηηιήλεο». 

32.  Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο γηα ην έξγν κε ηίηιν: «ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

33. Έγθξηζε Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

– ΔΝΗΥΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΡΡΟΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

«ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» Γ.Δ. Λ. ΘΔΡΜΖ». 

34. Έγθξηζε Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Πιαθνζηξώζεηο 

ηζηκεληνζηξώζεηο νδώλ ηεο πόιεο ηεο Μπηηιήλεο». 

35. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

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

κέζσλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θιπ. (5 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 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 

 

Παλαγηώηεο Καηζαβέιιεο 


