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ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: «Πρόσκληση 29ης 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, 20930/31-3-2020 & 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 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. Έγκριση του υπ’αριθμ. 11699/29-9-2020 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού με θέμα:
«Διενέργεια
συνοπτικού
διαγωνισμού,
με
τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών “Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου”», με σφραγισμένες προσφορές. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 42.850,00
Ευρώ (τα ασφάλιστρα των οχημάτων δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α.) , με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε
Ευρώ.
2. Έγκριση του υπ’αριθμ. 11909/30-9-2020 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού με θέμα:
Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων
και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας», προϋπολογισμού
1.278.160,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής.
3. Λήψη απόφασης για άμεση αποκατάσταση επικίνδυνης βλάβης στο οδόστρωμα της
Παραλιακής οδού Αλεποχωρίου στα πλαίσια του έργου: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ.
12 ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ο.Τ 33»

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

58894/1800/2020 αγωγής ενώπιων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του
Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.
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5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να ασκήσει αίτηση
ακύρωσης κατά της απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ Ελευσίνας.

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
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