ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής

Μστιλήνη 21- 12 - 2018
Αριθμ. Πρωτ. : 58919

Αξηζκόο Πξνζθιήζεωο : 65ε/2018
ΠΡΟ:
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ :
θ.θ. Κ. Αζηπξαθάθε, Αζ. Ιωζεθέιιε, Παλ. Καηζαβέιιε, ,Κ. Καηζαξό, Θεόδ.
ηεξγίνπ, ηξ. Καξαγεωξγίνπ, Αλη. Κνπκαξά, Δπζηξ. Κπξαηδή
ΚΟΙΝ. : Δπηθεθαιήο Γεκ. Παξαηάμεωλ
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Παξαθαιείζζε, όπωο πξνζέιζεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα [Δι. Βεληδέινπ 13-17, 2νο όξνθνο] ηελ
Πέκπηε 27 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 09:30 π.κ. κε ηα παξαθάηω ζέκαηα
εκεξήζηαο δηάηαμεο:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.- Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή ηνπ
Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο 2018.
2.- πγθξόηεζε επηηξνπώλ γηα δηελέξγεηα δηαγωληζκώλ έξγωλ.
3.- Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν: "Πξνκήζεηα θπξνδέκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ
Μπηηιήλεο", έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ηωλ όξωλ ηεο
δηαθήξπμεο.
4.- Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν: "Πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ", έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ηωλ όξωλ ηεο
δηαθήξπμεο.
5.- Μαηαίωζε δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκωλ
Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηωλ ΝΠΓΓ απηνύ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο
2019.
6.- Έγθξηζε ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηωλ όξωλ δηαθήξπμεο γηα ηελ
εθ λένπ δηελέξγεηα αλνηθηνύ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ πξνκήζεηαο
πγξώλ θαπζίκωλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηωλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ
Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2019.
7.- Καζνξηζκόο όξωλ γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη κεηνδνηηθήο
δεκνπξαζίαο κε αληηθείκελν ηελ αγνξά αθηλήηνπ (παιαηά βηνηερληθή
θιωζηνϋθαληνπξγηθή κνλάδα κεηά θηλεηνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ) ζηελ
ηνπηθή θνηλόηεηα Παξαθνίιωλ Λέζβνπ κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία Μνπζείνπεθζεζηαθνύ ρώξνπ Βηνκεραληθήο Τθαληνπξγίαο θαη Τθαληηθήο Σέρλεο.
8.- Έγθξηζε ή κε ηωλ πξαθηηθώλ θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο
(ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΣΑΜΑΚΙΑ ΚΛΔΙΟΤ).

9.- Απνδνρή γλωκνδνηήζεωλ Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Άζθεζε ή κε ελδίθωλ
βνεζεκάηωλ ή κέζωλ – Οξηζκόο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θιπ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ
Παλαγηώηεο Σζνππήο

εκείωζε : Οη εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα έρνπλ αλαξηεζεί ζην ινγαξηαζκό ζαο ζην
Google Drive θαη κπνξείηε λα ηα δείηε κέζω ηωλ tablet ζαο.

