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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 Δευτέρα 11.9.2017  και ώρα 14:00 στο 
Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου, 
με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:    
   
1. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (27ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 26.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 
31.01.2013 προσφυγής της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (ΚΛ 44347/2016) εναντίον 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,  από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας 
Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320), κατοίκου Αθηνών και Αυγουστίνας Αβρανά (ΑΜ 
ΔΣΑ 30236) του Νικηφόρου, καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την 
απόρριψη της πιο πάνω προσφυγής. 
 
2. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (27ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 26.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 
31.01.2013 προσφυγής της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (ΚΛ 44363/2016) εναντίον 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,  από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας 
Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320) και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 
30236), καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο 
πάνω προσφυγής. 
 
3. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (27ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 26.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου  και την απόρριψη της από 
31.01.2013 προσφυγής της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (ΚΛ 44356/2016) εναντίον 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,  από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας 
Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320) και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 
30236) καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω 
προσφυγής. 
 
4. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (11ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 18.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 
17.01.2013 προσφυγής της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε..» (ΚΛ741/2017) εναντίον 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,  από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας 
Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320), και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ 
ΔΣΑ 30236) καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο 
πάνω προσφυγής. 
 
 



 
5. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (11ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 18.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 
17.01.2013 προσφυγής της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε..» (ΚΛ789/2017) εναντίον 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας 
Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320) και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 
30236) καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω 
προσφυγής. 
 
6. Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού & εκπροσώπησης υπόθεσης που αφορά υπαλλήλους και μέλη 
Επιτροπής του Δήμου 
 
7. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (11ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 18.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 
17.01.2013 προσφυγής της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε..» (ΚΛ 797/2017) εναντίον 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,  από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας 
Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320), κατοίκου Αθηνών, και Αυγουστίνας Αβρανά του 
Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 30236) καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την 
απόρριψη της πιο πάνω προσφυγής. 
 
8. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (11ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 18.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 
17.01.2013 προσφυγής της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε..» (ΚΛ807/2017) εναντίον 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας 
Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320 και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 
30236) καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω 
προσφυγής. 
 
9. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (11ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 18.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 
17.01.2013 προσφυγής της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε..» (ΚΛ815/2017) εναντίον 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,  από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας 
Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320) και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 
30236) καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω 
προσφυγής. 
 
10. Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 16800/31.8.2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου» 
 
11. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (5ο Τμήμα-Μονομελές), 
στη δικάσιμο της 22.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή 
ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 
20.10.2010 αγωγής του Δημητρίου Δούντση εναντίον του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας,  από κοινού 
ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320), 
κατοίκου Αθηνών και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 30236) καθώς και κάθε 
άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω προσφυγής. 
 
12. Έγκριση της, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία), στη δικάσιμο της 
26.09.2017, 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 για 
Ρύθμιση Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 19730/806/2017 
του Βασίλειου Αποστολόπουλου παράστασης: (α) της δικηγόρου Αθηνών Αυγουστίνας Αβρανά του 
Νικηφόρου (Α.Μ. 30236 Δ.Σ.Α.) και (β) Ηλέκτρα Γιώτη του Παναγιώτη (ΑΜ 36425 Δ.Σ.Α.), 
προκειμένου, από κοινού ή η κάθε μία ξεχωριστά, να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Μάνδρας- 
 



 
Ειδυλλίας κατά την πιο πάνω δικάσιμο, για την απόρριψη του πιο πάνω αιτήματος χορήγησης 
προσωρινής διαταγής. 
 
13. Ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις ασφάλειες των οχημάτων 
του Δήμου 
 
 
14. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών σύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού 
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