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       Θέμα: «Πρόσκληση 31
ης

  τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της  

                     Οικονομικής Επιτροπής» 

 

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

συμμετάσχετε στην 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  Τετάρτη  23 Ιουνίου  2021 και ώρα 09:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα 

παρακάτω:  

 

1. Έγκριση του  υπ’αριθμ. 6690/15-6-2021πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  με 

θέμα: « Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου στο πλαίσια 

της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,  για την προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 

και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας» προϋπολογισμού 

348.160,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής». 

 

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

για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» εκτιμώμενης αξίας 94.600,75€ χωρίς ΦΠΑ και 

συνολικά στις 117.304,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (22.704,18€). 

 

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

για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο 

«Προμήθεια καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022» εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, για 

όλα τα τμήματα χωρίς ΦΠΑ, ποσού 524.193,55€ και συνολικής αξίας 650.000,00€ με 

ΦΠΑ 24%(125.806,45€).  

 

4. Έγκριση του υπ’αριθμ. 6508/9-6-2021 πρακτικού επιτροπής 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» 

 

 

 

       

    

 

       

                   Μάνδρα,  18/6/2021 

                  Αριθμ. Πρωτ : 6895 

                                            

  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

 και τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων   
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5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την υποβολή πρότασης έργου, προκειμένου να ενταχθεί 

και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 

«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των 

πόρων (ΤΣ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Ολοκλήρωση των 

υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ’ 

Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ» για το έργο: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

Μάνδρας και συναφή έργα» 

 

6. Λήψη απόφασης για τη μη χρέωση της δαπάνης των διακλαδώσεων των ιδιωτικών 

συνδέσεων του υποέργου 2 με τίτλο «Ιδιωτικές συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων Μάνδρας» της πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων Μάνδρας και συναφή έργα» στους ιδιοκτήτες του δικτύου, προκειμένου να 

ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα 

Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» στην πρόσκληση με τίτλο «Ολοκλήρωση των 

υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄ 

προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ- Νέα Έργα». 

 

7. Διαγραφές βεβαιωμένων  οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ύδρευσης. 

 

8. Αποδοχή επιχορηγήσεων. 

 

  

 

 

                                                                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 


