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                   Μάνδρα,  25/9/2020                

                  Αριθμ. Πρωτ :11611 

                       

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      

Ταχ. Δ/νση : Ν. Ρόκα 45 

Τ.Κ. 19-600 

Τηλ: 2132014934                                                                                                                       

Fax: 210-5555880                                                                                                                                 

Email: proedros@mandras-eidyllias.gr 

URL: www.mandras-eidyllias.gr 

 

  

 

  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                  
                  

 

    
    Θέμα: «Πρόσκληση 28

ης
  τακτικής δια περιφοράς  συνεδρίασης της   Οικονομικής 

Επιτροπής » 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 3852/2010Β, σας προσκαλούμε να 

συμμετάσχετε στη Δια Περιφοράς τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 

από 11/3/2020 και 30/3/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και τις με αριθμ. Πρωτ. 

18318/13-3-2020 και 20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 29  

Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 έως 10:00 (αποστείλατε την πρόθεση και την ψήφο σας για τη 

συμμετοχή σας στη συνεδρίαση από  09:00 έως και 10:00 με τη διαδικασία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο email: proedros@mandras-eidyllias.gr ή με sms στο κινητό του Προέδρου κου 

Φράγκου Κωνσταντίνου) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  

             

 

1.  Α. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων 

της για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» εκτιμώμενης αξίας 120.967,74€ χωρίς ΦΠΑ 

και συνολικής αξίας 150.000,00€ ( με ΦΠΑ 24%).Β. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης για 

το συγκεκριμένο διαγωνισμό». 

 

2. Έγκριση των υπ’αριθμ. 8812/29-7-2020 & 11213/18-9-2020 πρακτικών διενέργειας 

διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ)» , προϋπολογισμού  401.991,50 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής» και ειδικότερα του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

και τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών. 

 

3. Έγκριση των υπ’αριθμ. 11195/17-9-2020 & 11604/25-9-2020 πρακτικών διενέργειας 

διαγωνισμού με τίτλο: ««Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών 

υλικών για την Δ.Κ. Μάνδρας», με σφραγισμένες προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από 

ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 62.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%» και ειδικότερα του πρακτικού ανοίγματος 

οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων.  
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4. Έγκριση του 2
ου

 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ». 

 

5. Έγκριση 3
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας – Ειδυλλίας» οικον. έτους 2020. 

 

6. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πιστώσεων για επιχορήγηση συλλόγων 

 

7. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΠΡΟΣΤΊΜΩΝ του 

Κ.Ο.Κ 

 

8. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. 

2640/278/2020 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και 

αναγνώρισης δικαιούχου κατά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Τριμελές Εφετείο 

Αθηνών στις 17/11/2020. 

    

 

                                                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                                            

 

                                                                                                    ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

 

 
Κοινοποίηση:      1. Γενικό Γραμματέα κ Ραφτόπουλο Δημήτριο 

                                2.  Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών    

                                    Υπηρεσιών κ. Δούκα Παναγιώτη 

                                3.  Αν/τρια Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών  

                                     Υπηρεσιών κα Μητροπούλου Ευγενία  


