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                                         ΠΡΟΣ: 

        Τα μέλη της Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

 
       Σας προσκαλούμε στην 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα 
διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου, στις 8 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄, 
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 

1. Εγκριση της αρ. 46/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα την έγκριση διενέργειας των εργασιών 
αποκατάστασης του έργου : «Επισκευή λιθοδομών τοίχων που καταστράφηκαν  λόγω του  
καιρικού φαινομένου “Ιανός” στη θέση Δεξά» λόγω του κατεπείγοντος και την απευθείας 
ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Εισήγηση : Γραφείο Δημάρχου) 
 

2. Έγκριση της αρ. 47/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα την έγκριση διενέργειας των 
εργασιών αποκατάστασης του έργου : «Επισκευή λιθοδομών - τοιχίων που καταστράφηκαν 
λόγω του καιρικού φαινομένου “Ιανός” στη Βόρεια & Νότια Ιθάκη» λόγω του κατεπείγοντος και 
την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Εισήγηση : Γραφείο Δημάρχου) 

 
3. Έγκριση πρακτικού αρ. 2 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΡΟΦΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ (1) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ». (Εισήγηση : Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού) 

 
4. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών που αφορά την προμήθεια ειδών που αναφέρονται 

στη μελέτη «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού και 
μείωσης διαρροών του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης» (Εισήγηση : Γραφείο 
Δημάρχου) 
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