
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 16-12-2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 42120 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Αξηζκόο Πξνζθιήζεσο : 54
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 20 Γεθεκβξίνπ 2022 θαη ώξα έλαξμεο 13:00 με ηα παπακάηυ 

θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

 

 

1. 78
ε
 Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2022. 

2. Γηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ. 

3. Γηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιώλ. 

4. Καηάξηηζε όξσλ γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο 

κίζζσζεο αθηλήηνπ/-σλ (γξαθείσλ) κε ζθνπό ηελ θάιπςε βαζηθώλ ζηεγαζηηθώλ 

αλαγθώλ ησλ Κεληξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηε Μπηηιήλε. 

5. Καηάξηηζε όξσλ γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο 

γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ –νηθνπέδνπ κε ζθνπό δεκηνπξγία αλνηρηνύ ρώξνπ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ  ζηε Κνηλόηεηα Λνπηξώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

6. Κήξπμε σο άγνλεο ηεο θαλεξήο κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε ρώξνπ κε 

ζθνπό ηε ζηέγαζε ηνπ 1νπ , 7νπ  & 13νπ Νεπηαγσγείσλ Μπηηιήλεο. 

7. Απνδνρή απόθαζεο  έληαμεο  ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα ηελ 

πξόιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζην Γήκν Μπηηιήλεο (Πξάζηλα εκεία, Γσλίεο 

Αλαθύθισζεο)». 

8. Απνδνρή απόθαζεο έγθξηζεο Υξεκαηνδόηεζεο Πξνηεηλόκελνπ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο από ην Σακείν Αιιειεγγύεο. 

9. Απνδνρή απόθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπνύ ζπλαθνύο 

εμνπιηζκνύ θαηαθπγίνπ θαη δαπάλεο ζηεηξώζεσλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο». 

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

ηεο 12-06-2017 ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

11. Έγθξηζε πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο & δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δξγαζία πληήξεζεο – Αλαβάζκηζεο – Σερληθήο 



Τπνζηήξημεο & Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Δθδόζεσλ ησλ Δθαξκνγώλ Γηνηθεηηθώλ & 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Μπηηιήλεο». 

12. Έγθξηζε 2νπ Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο ζηνλ 

πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ 

8Υ8 Π. ΑΛΣΑΜΑΡΑ». 

13. Έγθξηζε Δηδηθήο Γηαηαγήο & ελεξγεηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ γηα ην 

έξγν κε ηίηιν: «ΑΝΔΓΔΡΖ ΜΟΝΟΘΔΗΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ 

ΛΔΒΟΤ». 

14. Έγθξηζε 1
νπ

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΟΤ 

ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΘΔΖ ‘ΦΗΚΗΟΣΡΤΠΑ’ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝΣΟ». 

15. Έγθξηζε πξνζσξηλνύ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

θύιαμεο ακαμνζηαζίνπ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο 

ζηελ πεξηνρή Οπηδά – Λεκνλνύ» (3 ζέκαηα). 

16. Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από 

ηελ ηζρπξή ζεηζκηθή δόλεζε ζηηο 12-6-2017  ζηα θηίξηα  ηνπ ΓΔΛ, Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

θαη Παηδηθνύ ηαζκνύ Αγηάζνπ». 

17. Έγθξηζε 1εο Παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 

Γ.Δ ΜΤΣΗΛΖΝΖ – ΓΔΡΑ – ΘΔΡΜΖ – ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ – ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ - 

ΑΓΗΑΟΤ». 

18. Έγθξηζε 1εο Παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΗΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΤΛΔΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ». 

19. Υνξήγεζε 2εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

20. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε 

δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηε ζενκελία ζηε Γ.Δ Δπεξγέηνπια». 

21. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΣΖ 12.6.2017  ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ Ν. ΛΔΒΟΤ 

(ΚΑΛΑ ΠΟΛΤΥΝΗΣΟΤ)». 

22. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ 

5Υ5 ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ». 

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

κέζσλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θιπ. (1 ζέκα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 

 

Παλαγηώηεο Καηζαβέιιεο 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 

 

Παλαγηώηεο Καηζαβέιιεο 



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). 
 


