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 Θέμα: «Πρόσκληση 9

ης
  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 Παρασκευή  12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας 

διάταξης τα παρακάτω:  

 

1.Έγκριση του υπ’αριθμ. 1257/3-2-2021 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με θέμα: 

«Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του 

συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών 

υλικών για την Τ.Κ. Βιλίων». 

 

2.Έγκριση των υπ’αριθμ. 1009/28-1-2021 και 1328/4-2-2021 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού 

που αφορά αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας »    

   

3. Έγκριση των υπ’αριθμ. 1010/28-1-2021 και 1334/4-2-2021 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού 

που αφορά  αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με τίτλο: ««ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ) για τις ομάδες 3 “Επισκευή 

υπερκατασκευών (απορριμματοφόρων φορτηγών, βυτιοφόρων, καλαθοφόρων, σαρώθρου 

καδοπλυντήριο)” και 4 “Επισκευή μηχανημάτων έργου (JCB, bobcat, nagano)”» 

 

4. Έγκριση των υπ’αριθμ. 791/25-1-2021 και 1316/4-2-2021 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού 

που αφορά αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας”» 

 

5. Αποδοχή της απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου 1572/12-1-2021 του ΥΠΕΣ για την ένταξη της 

πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

       

    

 

       

                   Μάνδρα,8/2/2021 

                  Αριθμ. Πρωτ : 1446 

                       

                       
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/
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6. Αποδοχή της απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου 90925/23-12-2020 του ΥΠΕΣ για την ένταξη 

της πράξης με τίτλο: «Επισκευή –αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων του Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 

7.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» 

 

8.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ του Κ.Ο.Κ.  

 

9.Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ύδρευσης. 

 

 

 

 

 

                                                                                    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 


