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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  Tρίτη 23.1.2018  και ώρα 13:30 
στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  
Συμβουλίου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  
 
 
1. Δέσμευση πίστωσης ποσού 697,50€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0001 για προμήθεια 

σκυροδέματος για το έργο «Οδοποιία-Ασφαλτοστρώσεις- Συντηρήσεις Δρόμων & 
Πεζοδρομίων ΔΚ Μάνδρας 2015 (συνεχιζόμενο) 

2. Δέσμευση πίστωσης ποσού 178,59€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0001 για προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου για το έργο «Οδοποιία-
Ασφαλτοστρώσεις- Συντηρήσεις Δρόμων & Πεζοδρομίων ΔΚ Μάνδρας 2015 
(συνεχιζόμενο) 

3. Δέσμευση πίστωσης ποσού 102,30€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0002 για προμήθεια 
σκυροδέματος για το έργο «Αγροτική Οδοποιία-Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ Μάνδρας 
2015 (συνεχιζόμενο) 

4. Δέσμευση πίστωσης ποσού 141,96€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0002 για προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου για το έργο «Αγροτική Οδοποιία-
Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ Μάνδρας 2015 (συνεχιζόμενο) 

5. Δέσμευση πίστωσης ποσού 254,20€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0009 για προμήθεια 
σκυροδέματος για το έργο «Οδοποιία-Ασφαλτοστρώσεις-Συντηρήσεις δρόμων & 
πεζοδρομίων ΔΚ Ερυθρών 2015 (συνεχιζόμενο) 

6. Δέσμευση πίστωσης ποσού 4.987,77€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0009 για προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου για το έργο «Οδοποιία-
Ασφαλτοστρώσεις-Συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων ΔΚ Ερυθρών 2015 (συνεχιζόμενο) 

7. Δέσμευση πίστωσης ποσού 477,40€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0010 για προμήθεια 
σκυροδέματος για το έργο «Αγροτική Οδοποιία-Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ Ερυθρών 
2015 (συνεχιζόμενο) 

8. Δέσμευση πίστωσης ποσού  216,90€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0010 για προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου για το έργο «Αγροτική Οδοποιία-
Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ Ερυθρών 2015 (συνεχιζόμενο) 
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9. Δέσμευση πίστωσης ποσού  400,40€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0004 για προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου για το έργο «Οδοποιία-
Ασφαλτοστρώσεις-Συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων ΔΕ Βιλίων 2015 (συνεχιζόμενο) 

10. Δέσμευση πίστωσης ποσού  461,17€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0005 για προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου για το έργο «Αγροτική Οδοποιία- -
Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΤΚ Βιλίων 2015 (συνεχιζόμενο) 

11. Δέσμευση πίστωσης ποσού  1.602,70€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0018 για προμήθεια 
σκυροδέματος για το έργο «Αγροτική Οδοποιία -Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΤΚ Οινόης 
2015 (συνεχιζόμενο) 

12. Δέσμευση πίστωσης ποσού  266,25€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0018 για προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος για το έργο «Αγροτική Οδοποιία -Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΤΚ 
Οινόης 2015 (συνεχιζόμενο) 

13. Δέσμευση πίστωσης ποσού  1.652,30€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0014 για προμήθεια 
σκυροδέματος για το έργο « Οδοποιία –Ασφαλτοστρώσεις Συντηρήσεις δρόμων & 
πεζοδρομίων ΤΚ Οινόης 2015 (συνεχιζόμενο) 

14. Δέσμευση πίστωσης ποσού  3.607,46€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0014 για προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου για το έργο « Οδοποιία –
Ασφαλτοστρώσεις- Συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων ΤΚ Οινόης 2015 (συνεχιζόμενο) 

15. Δέσμευση πίστωσης ποσού 4.030,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6264.0001 για συντήρηση και 
επισκευή μηχανημάτων έργου ΤΥ 

16. Δέσμευση πίστωσης ποσού 12.400,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6672.0001 για προμήθεια 
ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου. 

17. Δέσμευση πίστωσης ποσού 2.480,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0002 για προμήθεια 
ανταλλακτικών φορτηγών & βυτιοφόρων. 

18. Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.240,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6263.0002 για συντήρηση και 
επισκευή φορτηγών. 

19. Δέσμευση πίστωσης ποσού 10.912,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0001 για ανταλλακτικά 
απορριμματοφόρων 

20. Δέσμευση πίστωσης ποσού 3.943,20€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6263.0001 για συντήρηση και 
επισκευή απορριμματοφόρων. 

21. Δέσμευση πίστωσης ποσού 3.583,60€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6672.0001 για ανταλλακτικά 
μηχανημάτων έργου 

22. Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.878,60€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6264.0001 για συντήρηση και 
επισκευή μηχανημάτων έργου ΤΥ 

23. Δέσμευση πίστωσης ποσού 5.964,40€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6263.0001 για συντήρηση και 
επισκευή απορριμματοφόρων 

24. Δέσμευση πίστωσης ποσού 4.977,36€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0001 για ανταλλακτικά 
απορριμματοφόρων 

25. Δέσμευση πίστωσης ποσού 5.350,60€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6263.0002 για συντήρηση και 
επισκευή φορτηγών 

26. Δέσμευση πίστωσης ποσού 8.923,78€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6671.0002 για ανταλλακτικά 
φορτηγών & βυτιοφόρων 

27. Δέσμευση πίστωσης ποσού 8.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6111 για αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων 

28. Δέσμευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6463 για έξοδα λοιπών 
δημοσιεύσεων 

29. Δέσμευση πίστωσης ποσού 409.689,65€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0017 για την 
ανάπλαση της οδού Ε. Κοροπούλη 

30. Δέσμευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6073 για επιμόρφωση 
προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια. 
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31. Δέσμευση πίστωσης ποσού 350.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 10.6211 για αντίτιμο 
ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

32. Δέσμευση πίστωσης ποσού 200.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.6211 για αντίτιμο 
ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

33. Δέσμευση πίστωσης ποσού 145.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.6151 για δικαιώματα τρίτων  
(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων. 

34. Έγκριση παράστασης δικηγόρων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο 
Τμήμα-Μονομελές), στη δικάσιμο της 18.01.2018, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη 
δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
μας και την απόρριψη της από 18.01.2013  Ανακοπής κατ’ άρθρ. 217ΚΔΔ (ΓΑΚ 
1397/2013) της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»  

35. Έγκριση παράστασης δικηγόρων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο 
Τμήμα-Μονομελές), στη δικάσιμο της 18.01.2018, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη 
δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
μας και την απόρριψη της από 18.01.2013  Ανακοπής κατ’ άρθρ. 217ΚΔΔ (ΓΑΚ 
1394/2013) της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»  

36. Έγκριση παράστασης δικηγόρων  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο 
Τμήμα-Μονομελές), στη δικάσιμο της 18.01.2018, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη 
δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
μας και την απόρριψη της από 18.01.2013  Ανακοπής κατ’ άρθρ. 217ΚΔΔ (ΓΑΚ 
1400/2013) της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»  

37. Έγκριση παράστασης δικηγόρων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο 
Τμήμα-Μονομελές), στη δικάσιμο της 18.01.2018, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη 
δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
μας και την απόρριψη της από 18.01.2013  Ανακοπής κατ’ άρθρ. 217ΚΔΔ (ΓΑΚ 
1401/2013) της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»  

38. Έγκριση παράστασης δικηγόρων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο 
Τμήμα-Μονομελές), στη δικάσιμο της 18.01.2018, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη 
δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
μας και την απόρριψη της από 18.01.2013  Ανακοπής κατ’ άρθρ. 217ΚΔΔ (ΓΑΚ 
1403/2013) της Εταιρίας «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»  

39. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης δαπάνης για επισκευή μηχανήματος έργου. 

40. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έκδοση απόφασης 
ανάληψης δαπάνης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

41. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης δαπάνης για μισθώσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλημμύρας της 15ης /11 / 2017.  

42. Αποδοχή δωρεάς 

                                                                  
 
                                                                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                                                                       
 
                                                                                             ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ  


