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                   Μάνδρα,  30/10/2020              

                  Αριθμ. Πρωτ : 13362 

                       

                       
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 32

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, 20930/31-3-2020 & 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 

την Τρίτη  3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 έως 09:30 (αποστείλατε την πρόθεση και την ψήφο 

σας για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση από  09:00 έως και 09:30 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 των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων της για τη διενέργεια 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων κατ’ εφαρμογή της  παρέκκλισης 

του άρθρου 6 παράγραφος 10 του ν. 4412/2016 για τις Ομάδες 3 «Επισκευή 

υπερκατασκευών (απορριμματοφόρων φορτηγών, βυτιοφόρων, καλαθοφόρων, σαρώθρου 

καδοπλυντήριο)» και 4 «Επισκευή μηχανημάτων έργου (JCB, bobcat, nagano)» του 

ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Οι ομάδες 3 και 4 είναι εκτιμώμενης 

αξίας 109.758,06€ χωρίς ΦΠΑ και συνολικής αξίας 136.099,99€( με ΦΠΑ 24% 

26.341,93€)».Β. Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

2. Έγκριση του υπ’13030/22-10-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με θέμα: 

«Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,  για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ)» 

3. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για να ασκήσει ένσταση στο 

ΣΥΠΟΘΑ Ελευσίνας κατά της από 3/9/2020 έκθεσης αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης.   

4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά 

της υπ’αριθμ. 12/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας.  

5. Λήψη απόφασης για εξώδικη επίλυση διαφοράς αναφερόμενης ζημίας σε ιδιωτικής χρήσης 

όχημα 

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους 

Ανείσπρακτων Δ.Τ,Φ,ΤΑΠ. 

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

Κ.Ο.Κ 
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8. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό επί υπόθεσης διαφοράς από δημόσια 

σύμβαση του Δημητρίου Παπακωνσταντίνου κατά του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. 

9. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων 

 

 

                                                                                    

 

       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                                            

 

 

                                                                                                    ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
Κοινοποίηση: 

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

2. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

3. Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

4. Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

 

 


