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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  
δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει τη Δευτέρα 30.10.2017  και ώρα 
9:00 στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  
Συμβουλίου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

  
1. Έκθεση εσόδων –εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
2.  Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 21280/23.10.2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου» 
3. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης ή μη της με αριθμ.πρωτ. 13500/13.7.2017 

σύμβασης για προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου 
4. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης ή μη της με αριθμ.πρωτ. 20755/1.11.2016 

σύμβασης για καθαρισμό και απόφραξη αγωγών και φρεατίων όμβριων υδάτων. 
5. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης ή μη της με αριθμ.πρωτ. 10606/1.6.2017 σύμβασης 

για προμήθεια, επισκευή και τοποθέτηση υδρομετρητών 
6. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της προθεσμίας περαίωσης των έργων «Ανακατασκευές 

και ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΚ Βιλίων», «Ανακατασκευές και ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΚ 
Ερυθρών» και «Ανακατασκευές και ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΚ Οινόης» 

7. Δέσμευση πίστωσης ποσού 73.800,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6699.0015με τίτλο 
«Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών ασφάλτου» 

8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
«Προμήθειας σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος & λοιπών υλικών Τοπικής Κοινότητας 
Βιλίων»  

9. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για διαμόρφωση χώρων πρόσβασης ΑΜΕ στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο 

10. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια εξοπλισμού wc AMEA στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου 

11. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια υλικών ελέγχου στάθμευσης 

                                                                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                                       
 
                                                                                             ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ  
 
 
      


