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ΠΡΟ:   

Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο: 

θ.θ. Παξάζρν Μαλνύζν, Δπζηξάηην Σδηκή, Γήκεηξα Αιεμαλδξή, Γεκήηξην Βαξβαγηάλλε, 

Γεώξγην Φιώξν, Μηράιε Μακάθν, Δξηθύιε Υησηέιιε, Νίθε Σζηξηγώηε 

 
 

 

           Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

           Πξνζθαιείζζε ζε ΕΚΣΑΚΣΗ- ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ΜΕ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ κε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο 

ηειεδηάζθεςεο E-PRESENCE (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 429/12.03.2020 

(Β’ 850), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ όκνηα αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.37Α.1/27/νηθ.9413/06.05.2020 (Β’ 

1704), θαζώο θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 1822/16.03.2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο) ηην Σεηάπηη 2 Δεκεμβπίος 2020 και ώπα έναπξηρ 13:00 γηα ζπδήηεζε ησλ 

παξαθάησ έθηαθησλ θαη θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ :  

 

1. Έγθξηζε 3νπ  Πξαθηηθνύ (Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε – Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ), γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο  «Ππομήθεια μέζων αηομικήρ 

πποζηαζίαρ για ηο πποζωπικό ηος  Δήμος Μςηιλήνηρ». 

2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ηελ έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: “Επεξεπγαζία και καηασώπηζη ζηο ππόγπαμμα 

Διασείπιζηρ  Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ   Ηλεκηπονικών Δηλώζεων Διόπθωζηρ Σ.Μ.  

ζύµθωνα με ηο Ν.4647/2019 άπθπο 51 παπ.2”, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: 72.416.00 

επξώ κε ΦΠΑ 24%. 

3. Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηεδαθίζειρ κηηπίων 

ζε όλερ ηιρ Δ.Ε. πλην Δ.Ε. Μςηιλήνηρ» - αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 

 

 

Αιηιολόγηζη καηεπείγονηορ: Η ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ σο άλσ ζεκάησλ θαζίζηαηαη 

θαηεπείγνπζα θαζώο ζα πξέπεη άμεζα λα νινθιεξσζνύλ νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα 

ππνγξαθνύλ νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ώζηε: 

i. Να πξνκεζεπηνύκε ηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Γήκνπ. 

ii. Να μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία θαη θαηαρώξεζε ησλ ειεθηξνληθώλ δειώζεσλ δηόξζσζεο 

Σ.Μ. ζύκθσλα κε ην Ν.4647/2019 άξζξν 51 παξ.2. 

iii. Να θαηεδαθηζηνύλ εηνηκόξξνπα θαη επηθίλδπλα θηίζκαηα πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ. 

 

 Ο  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ Δήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


