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       Θέμα: «Πρόσκληση 44
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  Τρίτη  5  Οκτωβρίου  2021 και ώρα 09:00  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα 

παρακάτω:  

   

 

1. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 § 1 περ.ιδ΄ του ν. 3852/2010 όπως και ανάθεση (Α.&Β.Ν. κατά  Δήμου)                                                                                                                                          
 

 

2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές 

Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά την εκδίκαση της αγωγής Π. Λ. κλπ κατά του Δήμου 

Μάνδρας – Ειδυλλίας με αντικείμενο διαφορές μισθοδοσίας». 

 

3. Λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης θεραπείας προς ανάκληση της υπ’ αριθμ. 

783064/22-9-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Προστασίας Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Αττικής   περί επιβολής προστίμου 5.000 € για παράβαση περιβαλλοντικών 

διατάξεων. 

 

4. Έγκριση του υπ’αριθμ. 11666/01-10-2021 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

με θέμα: ««Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικών 

υλικών”, προϋπολογισμού 117.304,93 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής». 

 

5. Έγκριση του υπ’αριθμ. 11672/01-10-2021 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

με θέμα: ««Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 

αναδόχου για το συνοπτικό διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο “Ασφάλιστρα 

οχημάτων Δήμου”, προϋπολογισμού 44.450,00 Ευρώ (τα ασφάλιστρα των οχημάτων δεν 

υπάγονται σε Φ.Π.Α.) ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής σε Ευρώ» 

 

6. Παράταση σύμβασης για την Υπηρεσία :«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για 

την  «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης Αλεποχωρίου, από την γεώτρηση 

στην θέση Βένιζα έως την θέση Λούμπα.» 

  

                   Μάνδρα, 1/10/2021 
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7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή 

ασφαλίστρων νέων οχημάτων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

 

 

8. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών άρθρου 1 του π.δ. 270/1981 

 

9. Λήψη απόφασης για αξιολόγηση όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση της δημόσιας 

σύμβασης με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας 

(αντισεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας»  

 

10. Υποβολή αιτήματος για παράταση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την 

εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»  

 

 

11. Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων. 

 

12. Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών παγίας προκαταβολής Δήμου. 

 

13. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ύδρευσης. 

 

14. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ σε περιοχή «Αγ. 

Αικατερίνη-Βαλαρία -Γυμνάσιο» 

 

 

 

 

 
                                                  

                                                                    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 


