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ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

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

                Κο Χ. Θεοδώρου 

               

 

  

                  
 

 

Θέμα: «Πρόσκληση 9ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης  συνεδρίασης της Οικονομικής     

              Επιτροπής » 

 

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

σχετε στην   τακτική  μέσω  τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα    

γίνει την Τρίτη 7 Μαρτίου  2023 και ώρα 9:00π.μ.,  με  θέματα  ημερήσιας   διάταξης  τα    

παρακάτω: 

           

1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Γυμνάσιο Ερυθρών». 

 

2. Έγκριση ή μη του υπ’αριθμ. πρωτ.: 2878/28-02-2023 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών με θέμα:       

« Διενέργεια  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια – 

τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική ανα-

βάθμιση υπαίθριων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας,» προϋπο-

λογισμού 174.158,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέ-

ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής». 

 

3. Έγκριση ή μη του υπ’αριθμ. πρωτ.: 2876/28-02-2023 Πρακτικό της  Επιτροπής Διενέρ-

γειας Διαγωνισμού Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών με θέ-

μα: «Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια σκυρο-

δέματος , ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών για το Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας», 

προϋπολογισμού 399.994,28€ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει τιμής». 

 

4. Λήψη απόφασης για 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 120.178,28€ 

χωρίς ΦΠΑ και συνολικά στις 149.021,07€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(28.842,79€). 
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5. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης με έγκριση 

των παραρτημάτων της για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθα-

ριότητας (Προμήθεια ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου και ενός (1) 

σαρώθρου εποχούμενου χειριστή)» εκτιμώμενης αξίας 96.774,19€ χωρίς ΦΠΑ 24% και  

συνολικά στις 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (23.225,81€). 

 

6. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση επί υπόθεσης μισθωτικών    

διαφορών. 

 

7. Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης που αφορά «Ανάθεση σε δικηγόρο σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ’ του ν. 3852/2010» (προσφεύγουσα Ε.Σ.) 

 

8. Λήψη απόφασης επί αξίωσης αποζημίωσης του Γ.Α. 

 

9.  Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος μελέτης Δ11/2022 με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικού 

υδραγωγείου ύδρευσης Αλεποχωρίου από τη γεώτρηση στη θέση Βένιζα έως τη θέση 

Λούμπα». 

 

10.  Ορισμός Επιτροπή διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης σύμφωνα με την 

Πρόσκληση με Κωδικό: 01 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ" του Προγράμματος 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός». 

 

 

 

             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                                         

 

 

 

                                                                                               ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

 

 

 
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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