
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Μστιλήνη 5 - 2 - 2021 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 2995 
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Απιθμψρ Πποζκλήζευρ : 5
η
/2021 

 

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 ΣΑΚΣΙΚΗ ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ΜΔ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ 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 Σπίηη 9 Φεβποςαπίος 

2021 και ϊπα έναπξηρ 13:15 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 

1. 1η Τποσπευηική Σποποποίηζη Πποχπολογιζμοω Γήμος Μςηιλήνηρ οικον. έηοςρ 2021- 

Έγκπιζη πληπυμήρ Π.Ο.Δ. 

 

2.  Σποποποίηζη Ππογπαμμαηικήρ (Π.) μεηαξω Γήμος Μςηιλήνηρ και Γ.Δ.Γ.Α.Π.Α.Λ  

Α.Δ 

 

3. Ππψζλητη πποζυπικοω με ζωμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος οπιζμένος σπψνος για 

σπονικψ διάζηημα 6 μηνϊν για ηην πποζηαζία ηηρ δημψζιαρ ςγείαρ απψ ηιρ ζςνέπειερ 

ηηρ πανδημίαρ ηος κοπυνοφοω covid-19. (Σμήμα Κοινυνικήρ Ππψνοιαρ) 

 

4. Ππψζλητη πποζυπικοω με ζωμβαζη επγαζίαρ Ιδιυηικοω Γικαίος Οπιζμένος Υπψνος 

για ηην πποζηαζία ηηρ δημψζιαρ ςγείαρ απψ ηιρ ζςνέπειερ ηηρ πανδημίαρ ηος κοπυνοφοω 

covid-19. (Καθαπιψηηηα) 

 

5. ςγκπψηηζη επιηποπϊν διενέπγειαρ, αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν και ολοκλήπυζηρ 

διαδικαζιϊν ζωνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν ππομηθειϊν και γενικϊν ςπηπεζιϊν και 

επιηποπήρ αξιολψγηζηρ ενζηάζευν 

 

6. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο  Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :«Δγκαηάζηαζη 

ζςζηήμαηορ θυηεινήρ ζημαηοδψηηζηρ Πλυμαπίος». 

 

7. Έγθξηζε πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ» 

 



8. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΝΗΟΤ 

ΛΔΒΟΤ- ΟΜΑΓΑ Α’: ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ-ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ» 

 

9. Αποδοσή γνυμοδοηήζευν Νομικήρ Τπηπεζίαρ – Άζκηζη ή μη ενδίκυν βοηθημάηυν ή 

μέζυν – Οπιζμψρ δικαζηικϊν επιμεληηϊν, ζςμβολαιογπάθυν κλπ.  

 

 

ε ζπλέρεηα ηεο παξνύζεο ζα ζαο απνζηαιεί e-mail, κε ην νπνίν αξρηθά ζα δειώζεηε όηη 

απνδέρεζηε λα ζπκκεηάζρεηε (1
ν
 link) θαη ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο ζα κπνξείηε λα εηζέιζεηε 

ζηελ ηειεδηάζθεςε (2
ν
 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  Ππψεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ Γήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιϊηηρ Καηζαβέλληρ 


