ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Μυτιλήνη 2- 11 - 2020
Αριθμ. Πρωτ. : 35157

Αριθμός Προσκλήσεως : 39η/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 και τηλεφωνικά (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 Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 19:00 με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2020.
2.- Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Μυτιλήνης
οικον. έτους 2020.
3.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
4.- Τροποποίηση απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων.
5.- Πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας μέχρι 11-1-2021 (σχετική η αριθμ.
444/2020 ΑΔΣ).
6.- Κατάρτιση όρων για τη διενέργεια φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του προσωπικού και την ασφαλή φύλαξη και
αποθήκευση των μηχανημάτων, των εργαλείων και των υλικών των Υπηρεσιών της
Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Μυτιλήνης.
7.- Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας &
Ευπρεπισμού» συνολικού προϋπολογισμού: 189.933,71 με Φ.Π.Α.17%, έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμό των όρων της διακήρυξης.
8.- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με

τίτλο: «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού
Αρχείου (αποφάσεις Δ.Σ.) του Δήμου Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 73.689,48 ευρώ
με ΦΠΑ 24%.
9.- Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της Διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ¨ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ¨ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».
10.- Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του
έργου «Ανάπλαση Δημοτικού χώρου «Ηρώου» Λουτρών Δ.Ε. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου».
11.- Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ¨ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ¨ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ
99/2017».
12.- Έγκριση υποβολής προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο
πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 « ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020».
13.- Χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Έργα
πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς- Τρύγωνα (Τρύγωνας- Δημοτικό
τμήμα Γιασελλη)».
14.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των έργων :
α) «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δ.Ε. Μυτιλήνης».
β) «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την αντιμετώπιση καταπτώσεων στη κύρια
δημοτική οδό Δ66 στον άνω Χάλικα Μυτιλήνης λόγω του κατ επείγοντος που προέκυψε από
τις έντονες βροχοπτώσεις στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2018 και στις 21-1-2019 έως 28-1-2019».
15.- Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων :
α) «Αναβάθμιση λειτουργίας κοιμητηρίων».
β) «Κατασκευή Ιρλανδικών Διαβάσεων στην αγροτική περιοχή Αλιγαροπή Τ.Κ.
Παλαιοκήπου».
γ) «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας».
16.- Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο
«Αμοιβές μηχανικών για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)»
προϋπολογισμού 3.277,80€.
17.- Χορήγηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθμ.
33728/20-10-2020 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης με
τίτλο: "Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη
συντήρηση φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων του Δήμου
Μυτιλήνης", συνολικού προϋπολογισμού: 55.224,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%.
18.- 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

