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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Μάνδρα:  22.12.2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθμ.Πρωτ.:  29304             
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ταχ. Δ/νση Ν. Ρόκα 45 
ΤΚ 19600                                                                   ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. 2132014934           
Fax 2105555880 
Email:proedros@mandras-eidyllias.gr 
URL www mandras-eidyllias.gr 

 

 
 
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 Τετάρτη 27.12.2017 και ώρα 
13:30 στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

 
1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων  
2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
3. Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής 
4. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 435,00€ 

για παράβολα νομιμοποίησης αυθαιρέτων. 
5. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

19.658,07€ για τις ασφάλειες των οχημάτων του Δήμου. 
6. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00€ 

για την πληρωμή παραβόλων 
7. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.359,00€ 

για την πληρωμή παραβόλων 
8. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.173,34€ 

για τις ασφάλειες των οχημάτων 
9. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.375,00€ 

για την πληρωμή τελών οχημάτων του Δήμου 
10. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για επισκευή οχήματος 
11. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για επισκευή απορριμματοφόρων 
12. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για επισκευή μηχανημάτων έργου 
13. Δέσμευση πίστωσης ποσού 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142.0011 με τίτλο 

«Συμβουλευτική υποστήριξη με παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και 
υπηρεσιών, στις εργασίες αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων της χρήσης 2016» 

14. Δέσμευση πίστωσης ποσού 13.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142.0002 με τίτλο «Αμοιβές 
ΝΠΙΔ (Ορκωτοί Λογιστές) 

15. Yποβολή αιτήματος στην Προισταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για επισκευή αντλίας νερού 

16. Δέσμευση πίστωσης ποσού 4.144,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6117.0002 με τίτλο «Αμοιβή 
ιατρού εργασίας (συν.)» 
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17. Δέσμευση πίστωσης ποσού 11.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6117.0003 με τίτλο «Αμοιβή 
μηχανικού ασφαλείας» 
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