
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη 12 - 6 - 2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 16935 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής                  
 

 

Αριθμός Προσκλήσεως : 20
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 Τρίτη 16 Ιουνίου 

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

 

 

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

 

2.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου. 

 

3.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 

κατόπιν έκδοσης ανακλητικών πράξεων από το Τμήμα Τροχαίας και Κ.Λ. Μυτιλήνης και 

αιτημάτων πολιτών λόγω μεταβίβασης ή ανακριβών στοιχείων των οχημάτων. 

 

4.- Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

άνω των ορίων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης 

για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου 

Μυτιλήνης»  συνολικού προϋπολογισμού: 265.976,66  με Φ.Π.Α. 9%. 

 

5.- Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου σχολικού έτους 

2019-2020» του ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης για την 

προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση: α. Των μαθητών 

μουσικού σχολείου Λέσβου σχολικού έτους 2019-2020 και β. των απόρων δημοτών του τέως 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου». 

 

6.- Έγκριση μετακίνησης απορριμματοφόρου για επισκευή εκτός Λέσβου. 

 

7.- 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 


