Μάνδρα, 29/1/2021
Αριθμ. Πρωτ : 1077
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Τ.Κ. 19-600
Τηλ: 2132014934
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ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
και τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων

Θέμα: «Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής
Επιτροπής »

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 3852/2010Β, σας προσκαλούμε να
συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 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 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα
παρακάτω:

1. Έγκριση του υπ’αριθμ. 493/18-1-2021 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού με θέμα:
«Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την
προμήθεια με τίτλο “’Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής &
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών”»
2. Έγκριση του υπ’αριθμ. 819/25-1-2021 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού με θέμα:
«Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την Δ.Κ. Μάνδρας».
3. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεση με τη διαδικασία της
απευθείας διαπραγμάτευσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1)
αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 2.000 λίτρων».
4. Αποδοχή της απόφασης με αριθμό 201.6/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 2020-008601 του
Πράσινου Ταμείου για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Σύνταξη Σχεδίου φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας» με επιχορηγημένο ποσό
39.680,00€.
5. Έγκριση του υπ’αριθμ. 1001/28-1-2021 πρακτικού κλήρωσης για έγκριση μελών
συγκρότησης επιτροπής έκτακτης επισκευής, συντηρήσεων, προμήθειας ανταλλακτικών,
καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας του ν.δ. 2396/1953 για
το έτος 2020.
6. Τροποποίηση της με αριθμ. 206/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα μέλη
με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έτους 2021»
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7. Τροποποίηση της με αριθμ. 182/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για ανάθεση Υπηρεσιών και Προμηθειών ετών
2020-2021»
8. Τροποποίηση της με αριθμ. 183/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για ανάθεση Μελετών, Επιστημονικών
Υπηρεσιών και Έργων ετών 2020-2021»
9. Λήψη απόφασης επί της από 22-1-2021ενστάσεως της εταιρίας «ΠΑΛΗΣΤΑΘΗΣ
ΑΘΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κατά της Α.Ο.Ε. 4/22-12-2020 και των πρακτικών.
10. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση της υπ’αριθμ
καταθ. 1018/129/2021 αγωγής κατά του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας προς το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 4/3/2021
11. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο κατά την εκδίκαση ΠΡ7491/30-72018 προσφυγής κατά του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας προς το Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο στις 18/3/2021.

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
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