
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη 5 - 6 - 2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 16051 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής                  
 

 

Αριθμός Προσκλήσεως : 19
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, 

           Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μυτιλήνης στο Δημαρχιακό Κατάστημα [Ελ. Βενιζέλου 13-17] την Τετάρτη 10 

Ιουνίου 2020 και ώρα 13:45 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

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

 

2.- Ορισμός υπολόγων για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. 

 

3.- Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». 

 

4.- Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». 

 

5.- Πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων ΥΕ Γενικών καθηκόντων και ενός (1) 

ατόμου κλάδου Οδηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), 

διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση της απειλής διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 και την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου. 

 

6.- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες φύλαξης 

χώρων αμαξοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ανακύκλωσης στην περιοχή ‘Ουτζά-Λεμονού’». 

 

7.- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Δαπάνες εκδηλώσεων 

Λεσβιακού Καλοκαιριού (Τεχνική Υποστήριξη)» συνολικού προϋπολογισμού: 35.755,20 

ευρώ με ΦΠΑ 17%. 

 

8.- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: " α)«Ηχητική 

κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (Εθνικών, τοπικών εορτών και 



Χριστούγεννα)β) «Υπηρεσίες Ηχολήπτη για λειτ.υποστ.ειδικών τεχνικών εγκατ. ήχου για αν. 

λειτ. των χώρων Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης και γ) «Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού 

Καλοκαιριού (Ηχητική κάλυψη)» συνολικού προϋπολογισμού: 40.482,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%. 

 

9.- Αποδοχή γνωμοδοτήσεων Νομικής Υπηρεσίας – Άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων ή 

μέσων – Ορισμός δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων κλπ. 

 

 

Για την ασφάλεια των μελών του Σώματος και του προσωπικού και για την αποφυγή της διάδοσης 

του κορωνοϊού Covid 19 θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα και κανόνες. 

 

 

                                                                           Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής 

                                                                               Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης 

 

 

                                                                    Παναγιώτης Κατσαβέλλης 


