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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 23.5.2017  και ώρα 9:00 στο 
Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου, 
με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:      

 
1. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 8852/15.5.2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού «Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης –γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 
–μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας έτους 2017 και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου. 

2. Έγκριση παράστασης της δικηγόρου Αθηνών Αυγουστίνας Αβρανά  ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία), στη δικάσιμο της 22 Μαΐου 2017, καθώς και σε κάθε άλλη 
μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου και την απόρριψη της από 11.04.2017 αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής. 

3. Δέσμευση δαπάνης ποσού 74.362,80€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.7135.0002 με τίτλο « Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων» 

4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων  διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού « Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων» 

5. Δέσμευση δαπάνης ποσού 12.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 15.6262.0002 με τίτλο « Εργασίες 
συντήρησης δημοτικού γηπέδου Ερυθρών» 

6. Δέσμευση δαπάνης ποσού 12.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 15.6262.0001 με τίτλο « Εργασίες 
συντήρησης δημοτικού γηπέδου Μάνδρας» 

7. Δέσμευση δαπάνης συνολικού ποσού 24.679,10€ σε βάρος των  ΚΑΕ 35.6693 με τίτλο 
«Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικού εδάφους», ΚΑΕ 
35.6699.0002 με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων», ΚΑΕ 35.6699.0001 με τίτλο « Προμήθεια 
χώματος, τύρφης και κοπριάς» 

8. Δέσμευση δαπάνης συνολικού ποσού 17.000,00€ σε βάρος των  ΚΑΕ  35.6692 με τίτλο 
«Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» και ΚΑΕ 35.6699.0011 με 
τίτλο «Προμήθεια χλοοτάπητα» 

9. Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 655.400,00€ σε βάρος των ΚΑΕ 20.7132.0004 με τίτλο « 
Προμήθεια ειδικού απορριμματοφόρου», ΚΑΕ 30.7132.0005 με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 
4*4 PICKUP», ΚΑΕ 30.7132.0003 με τίτλο «Προμήθεια ΙΧ 1400 CC ΝΤΙΖΕΛ», ΚΑΕ 
30.7131.0002 με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργων (φορτωτή-τσάπα τύπου JCB), ΚΑΕ 
30.7132.0004 με τίτλο «Προμήθεια νταλίκας μεταφοράς μηχανημάτων έργου», ΚΑΕ 
30.7132.0007 με τίτλο «Προμήθεια ΜΙΝΙΒΑΝ», ΚΑΕ 30.7132.0006 με τίτλο «Προμήθεια 
ανοιχτού φορτηγού». 

10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου» 

11. Δέσμευση πίστωσης ποσού 3.596,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.7134.0002  με τίτλο «Προμήθεια 
λογισμικών» 

 
 
 



 
 
12. Έγκριση δαπάνης και υποβολής αιτήματος προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια μηχανήματος 
συγκόλλησης 

13. Έγκριση δαπάνης και υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης 
και επισκευής γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Οινόης 

14. Έγκριση δαπάνης και υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για έκτακτη επισκευή οχήματος 

15. Παράταση της με αριθμ.πρωτ. 9446/1.6.2016 σύμβασης με την εταιρεία Ι.ΝΙΚΑΣ-Α 
ΚΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ  ΠΟΛΙΣ –ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΕ (ΕΙΔΗ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ) για προμήθεια πινακίδων 
ΚΟΚ, οδοσήμανσης και πληροφοριακών πινακίδων 

16. Έγκριση δαπάνης και υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 
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