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        Θέμα: «Πρόσκληση 54

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 της 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 10 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα 08:00 με θέματα 

ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  

   

1. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για 

επέκταση ηλεκτροφωτισμού στη θέση Βαλαρία ,Ο.Τ.11, Δ.Κ. Μάνδρας. 

2. ‘Έγκριση του υπάριθμ.14626/6-12-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού Προμηθειών και Αξιολόγησης με θέμα :Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών ,μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ,στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (κίνηση, 

θέρμανσης)για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. ‘έτους 2022» 

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της μελέτης και της κατάρτισης των όρων 

διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Επισκευή –Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 

και γηπέδων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ,και 

τμήματα, ποσού 591.726,50€ χωρίς ΦΠΑ και συνολικής αξίας 733.740,86€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% (142.014,36€).  

4. Νέα παράταση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την 

ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος Υδροδότησης των παραλιακών περιοχών 

του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» (τμήμα 1) Δ.Δ. Αλεποχωρίου.  

5. Παράταση της συμβατικής χρονικής διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου» (ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 005159-2021.05.14- ΑΔΑΜ.21SYMV008606821 

2021-0-14)  

6. ‘Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας για το οικονομικό έτος 2020 

7. ‘Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας για το οικονομικό έτος 2019 

8. ‘Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας για το οικονομικό έτος 2020 

9. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για κατανομή επιχορήγησης (Δ΄ Δόση 2021) 

για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.. 

  

                   Μάνδρα, 

                  Αριθμ. Πρωτ.  

                                        
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  
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10. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για κατανομή επιχορήγησης (Συμπληρωματική  

Δόση 2021) για  την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα  των 

δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.. 

11. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για κατανομή επιχορήγησης (Δ΄ Δόση 2021) 

για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.. 

12. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για κατανομή επιχορήγησης (Συμπληρωματική  

Δόση 2021) για  την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα  των 

δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

13. Λήψη απόφασης για  εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγου. 

14. 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 
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