
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη 26 - 6 - 2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 19195 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής                  
 

Αριθμός Προσκλήσεως : 22
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 30 Ιουνίου 

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

 

 

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

 

2.- Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Μυτιλήνης 

οικον. έτους 2020. 

 

3.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο υπάλληλο. 

 

4.- Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση συλλόγων με σκοπό την κάλυψη 

εκδηλώσεων στα πλαίσια του Λεσβιακού Καλοκαιριού 2020 του Δήμου Μυτιλήνης 

 

5.- Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το 

προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης" συνολικού προϋπολογισμού: 249.835,72 ευρώ με ΦΠΑ 

17%. 

 

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

καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με 

τίτλο: "Προμήθεια πάγκων (παγκάκια)" συνολικού προϋπολογισμού: 39.897,00 ευρώ με 

ΦΠΑ 17%. 

 

7.- Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για όλες τις Δ.Ε. Δήμου Μυτιλήνης», συνολικού 

προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%. 

 

8.- Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». 

 

9.- Έγκριση μελετών και του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης 

σε απρόβλεπτες καταστάσεις, των έργων : 



α.- «Ανακατασκευή τεχνικού στο Παλαιοχώρι για την άρση της επικινδυνότητας» 

προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%. 

β.- «Ανακατασκευή γεφυριού στον Παλαιόκηπο για την άρση της επικινδυνότητας» 

προϋπολογισμού 27.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%. 

 

10.- Ορισμός δικαστικού επιμελητή. 

 

 

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 


