ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Μυτιλήνη 2 - 10 - 2020
Αριθμ. Πρωτ. : 31410

Αριθμός Προσκλήσεως : 35η/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 6 Οκτωβρίου 2020 με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 19:00 με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1.- Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2020.
2.- Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο υπάλληλο.
3.- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο: "Δαπάνες
για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης αποφυγής διάδοσης του
Κορωναιού" - (Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και προστασίας για την αποφυγή
εξάπλωσης του Κορωναϊού).
4.- Συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΣΒΟΥ».
5.- Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) για την ανάθεση της
προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης».
6.- Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων
στο Δήμο Μυτιλήνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Βόρειο Αιγαίο’, στον άξονα
προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη
συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων».
7. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων Νομικής Υπηρεσίας – Άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων ή
μέσων – Ορισμός δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων κλπ.

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

