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ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

               Τον επικεφαλή & Δ.Σ της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

                Κο Χ. Θεοδώρου 

              και τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων  

  

 

  

                  

  

Θέμα: «Πρόσκληση 34ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής » 

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

συμμετάσχετε στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την  

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00πμ στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτι-

κής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου με θέματα           

ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) από το Δή-

μο Μάνδρας – Ειδυλλίας, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου « Υποδομές Παροχής νερού 

στην Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας» που προτεί-

νεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 

«Πράσινη Μετάβαση» και του Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των 

πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότη-

τας», με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

2. Λήψη απόφασης  για έγκριση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) από το Δή-

μο Μάνδρας – Ειδυλλίας, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Παροχής Νερού 

στην Δ.Ε. Βιλίων του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας » που προτείνεται να ενταχθεί 

προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβα-

ση» και του Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτι-

κότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τη συγ-

χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για έρευνα α-

γοράς των απαιτούμενων προμηθειών για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατά-

σταση συστημάτων τηλεμετρίας και ψηφιακών υδρομετρητών για τη Δημοτική 

Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας», προκειμένου να υποβληθεί 

προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης 

Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας» που προτείνεται 

να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πρά-

σινη Μετάβαση» και του Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πό-
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ρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», 

με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

4. Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την κα-

τεπείγουσα ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Πα-

ροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (Αφαλά-

τωση) για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου», προϋπολογισμού 69.998,12€ με ΦΠΑ.  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

 

 

5. Λήψη απόφασης  επί αιτήματος ανάκλησης απόφασης κατάπτωσης εγγύησης. 

 

6. Έγκριση σχεδίου διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του Κέ-

ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Κοινότητας Μάνδρας στην Δ.Ε. Μάν-

δρας» 

 

7. Λήψη απόφασης  για εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέ-

σα». 

 

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

 

9. Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των 

ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών 

που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με 

Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 
 

 

10. Αποδοχή επιχορηγήσεων 

 
 

 

 

 

 

       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΦΡΑΓΚΟΣ 
 

Κοινοποίηση: 

1 .Δήμαρχο 

2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

3. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

4. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

5. Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

6. Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
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