
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη 10 - 4 - 2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 10665 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής                  
 

 

Αριθμός Προσκλήσεως : 12
η
/2020 

 

ΠΡΟΣ:   

 

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης: 

κ.κ. Παράσχο Μανούσο, Ευστράτιο Τζιμή, Δήμητρα Αλεξανδρή, Δημήτριο Βαρβαγιάννη, 

Γεώργιο Φλώρο, Μιχάλη Μαμάκο, Εριφύλη Χιωτέλλη, Νίκη Τσιριγώτη 
 

 

 

           Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

           Προσκαλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μυτιλήνης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 

4635/2019 και δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α΄) 

την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 14:00 με τα παρακάτω θέματα 

ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1.- Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2020. 

 

2.- Κατάρτιση όρων για τη διενέργεια φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας 

για τη μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού περίπου 100 τ.μ.  στην πόλη της Μυτιλήνης με 

σκοπό την χρήση του ως χώρου τοποθέτησης αρχείων  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Μυτιλήνης. 

 

3.- Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της 

προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». 

 

4.- Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασία συντήρησης – 

αναβάθμισης - τεχνικής υποστήριξης & εγκατάστασης νέων εκδόσεων των εφαρμογών 

διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης", με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας. Έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης. 

 

5.- Αποδοχή γνωμοδοτήσεων Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Μυτιλήνης. 

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της Συνεδρίασης δια περιφοράς, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προς το email του Γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μυτιλήνης (oedmyt@gmail.com). 



Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

στον αριθμό 6932412613. 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη Συνεδρίαση μετά τη 

λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

 

 

                                                                           Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής 

                                                                               Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης 

 

 

                                                                    Παναγιώτης Κατσαβέλλης 


