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    ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

    Σε εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 καλείσθε να πάρετε μέρος 
στην  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την  Τρίτη 11.4.2017  και ώρα 
8:30 στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  
Συμβουλίου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:      
 
 
1. Δέσμευση πίστωσης ποσού 24.800,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6117.0003 με τίτλο 
«Τακτοποιήσεις –νομιμοποιήσεις αυθαίρετων Δημοτικών κτιρίων του Δήμου» 
 
2. Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.066,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6261.0001 με τίτλο «Συντήρηση 
ανελκύστηρα του Δήμου» 
 
3. Δέσμευση πίστωσης ποσού 8.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6142.0002 με τίτλο «Αμοιβές 
για απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ» 
 
4. Δέσμευση πίστωσης ποσού 24.600,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0012 με τίτλο «Αμοιβές 
μηχανογραφικής υποστήριξης 2017» 
 
5. Δέσμευση πίστωσης ποσού 24.800,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7131.0005 με τίτλο 
«Προμήθεια διασκορπιστή αλατιού» 
 
6. Δέσμευση πίστωσης ποσού 24.800,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6699.0007 με τίτλο 
«Προμήθεια στηλών με τα φωτιστικά σώματα δημοτικού φωτισμού» 
 
7 Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.488,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών 
και συμβολαιογράφων» 
 
8.Δέσμευση δαπάνης συνολικού ποσού 361.613,98€ σε βάρος των ΚΑ 
10.6643.0004,10.6641.0002,10.6643.0001,10.6643.0002,10.6643.0003,20.6641.0003, 
20.6641.0001,20.6641.0002,30.6641.0001,25.6641.0001,20.6641.0005,    
20.6641.0008,20.6641.0009,20.6641.0007,10.6641.0001,20.6641.0006, 
20.6641.0004,30.6644.0002,25.6644.0001 για προμήθεια καυσίμων κίνησης –θέρμανσης και 
λιπαντικών 
 
9.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού « Προμήθεια 
καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας»   
 
10. Έγκριση δαπάνης και υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για  την προστασία αδέσποτων 
ζώων 
 
 



 
 
 
 
11. Δέσμευση πίστωσης ποσού 73.800,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6699.0014 με τίτλο 
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών για την ΔΚ Μάνδρας» 
 
12.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών Δημοτικής Κοινότητας 
Μάνδρας »   
 
13. Δέσμευση πίστωσης ποσού 73.800,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6699.0016 με τίτλο 
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών για την ΔΚ Ερυθρών» 
 
14. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών Δημοτικής Κοινότητας 
Ερυθρών »   
 
15. Δέσμευση πίστωσης ποσού 36.245.88€ σε βάρος του ΚΑ 26.6213.0002 με τίτλο 
«Προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου» 
 
16. Δέσμευση συνολικού ποσού 25.555,05€ σε βάρος των  ΚΑ 20.6612, 10.6613.0001, 
10.6612, 10.6613.0002 για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, μελανιών 
μηχανογράφησης και χάρτου μηχανογράφησης. 
 
17. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 
«Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης-γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου-μελανιών 
μηχανογράφησης  »   
 
 18. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 505.054,07€ για την οριστικοποίηση 
επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Εσωτερικών οφειλών  παρελθόντων οικονομικών ετών  
 
19. Δέσμευση πίστωσης ποσού 9.082,08€ σε βάρος του ΚΑ 00.8261 με τίτλο «Λοιπές 
επιστροφές 
 
20. .Έγκριση δαπάνης και υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για  επισκευή ρολών ασφαλείας 
εισόδου αποθήκης ΔΕ Ερυθρών 
 
21. Έγκριση δαπάνης και υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για  την υπηρεσία «Παροχές για τη 
βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας» 
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