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       Θέμα:    «Πρόσκληση 37
ης

  τακτικής δια περιφοράς  συνεδρίασης της   Οικονομικής 

Επιτροπής » 

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

συμμετάσχετε στη τακτική Δια Περιφοράς 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 Tρίτη 8 

Δεκεμβρίου 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 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό δημόσιας 

σύμβασης έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις Επισκευών σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις του 

Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας»  

2. Έγκριση του υπ’ 14762/01-12-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με 

θέμα: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 

αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο  

«Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης» 

3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων 

της για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικών 

ειδών προστασίας προσωπικού», εκτιμώμενης συνολικής αξίας 47.714,05 € συμπ. ΦΠΑ 

6% και 24%. 

4. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης, πληροφόρησης και 

μείωσης κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
5. Αποδοχή ποσού 204.690,00 € από την επιχορήγηση ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους  

6. Αποδοχή Δ’ κατανομής ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 

2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 

τους.  

 

                                                                                      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                                          

 

                                                                                                        ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
Κοινοποίηση: 

1.Δήμαρχο 

2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

3. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

4. Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

5. Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

       

    

 

       

                   Μάνδρα, 4/12/2020 

                  Αριθμ. Πρωτ : 15002 

                       

                       
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  

                και τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων   

 

  
                  

http://www.mandras-eidyllias.gr/

