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Απιθμόρ Πποζκλήζεωρ : 39
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 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 Σπίηη 14 επηεμβπίος 

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

 

 

1. 58
η 

Σποποποίηζη Πποϋπολογιζμού Δήμος Μςηιλήνηρ οικ. έηοςρ 2021. 

 

2. Έγκπιζη δαπανών πος πληπώθηκαν από ηην 1
η
 Πάγια Πποκαηαβολή Κοινόηηηα 

Λοςηπόποληρ Θεπμήρ. 

 

3. Έγκπιζη δαπανών πος πληπώθηκαν από ηην 2
η
 Πάγια Πποκαηαβολή Κοινόηηηα Πηγήρ 

και Λοςηπών. 

 

4. Διαγπαθή βεβαιωμένων οθειλών από ππόζηιμα ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ. (2 

ζέκαηα) 

 

5. Αποδοσή όπων και πποϋποθέζεων έγκπιζηρ επενδςηικού δανείος  για ηην ενηαγμένη 

ππάξη :«Τποδομέρ ηλεκηποκίνηζηρ - Ηλεκηπικά οσήμαηα - ηαθμοί θόπηιζηρ ηος 

Δήμος Μςηιλήνηρ» ζηο ππόγπαμμα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ»  - ΑΣ12. 

 

6. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθώλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Τποέπγο 3: «Είδη Σποθίμων 2015-2016 (Γάλα εβαποπέ- Φέηα ΠΟΠ- Γπαβιέπα 

ΠΟΠ)» κε αλάδνρν εηαηξεία «Γαλακηοκομικά Μανδπέκαρ Α.Ε.». 

 

7. Έγθξηζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Ππομήθεια 

Τδπαςλικών εν γένει ειδών Δήμος Μςηιλήνηρ», έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 

8. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια σπωμάηων, 

ζσεηικών ςλικών, μονωηικών ςλικών κ.λ.π για ηιρ ανάγκερ ηος Δήμος Μςηιλήνηρ»  - 

αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 

 

9. Έγκπιζη νομικήρ ςπεπάζπιζηρ αιπεηών ηος Δήμος Μςηιλήνηρ. (3 ζέκαηα). 



 

10. Αποδοσή γνωμοδοηήζεων Νομικήρ Τπηπεζίαρ – Άζκηζη ή μη ενδίκων βοηθημάηων ή 

μέζων – Οπιζμόρ δικαζηικών επιμεληηών, ζςμβολαιογπάθων κλπ. (1 ζέκα). 

 

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  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ Δήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


