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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  Τετάρτη 31.1.2018  και ώρα 13:30 
στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  
Συμβουλίου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  

 
1. Έγκριση παράστασης δικηγόρων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (25ου 

Τμήματος-Μονομελές), στη δικάσιμο της 19ης Ιανουαρίου 2018, καθώς και σε κάθε άλλη 
μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη: (α) της από 31.01.2013 Ανακοπής κατά της 
από 27.12.2012 και με αρ. πρωτ. 26323 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου μας και της 
εγγραφής στον βεβαιωτικό κατάλογο φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2007 για 
ποσό 7.056,22 ευρώ (ΓΑΚ2658/2013), (β) της από 31.01.2013 Ανακοπής κατά της από 
27.12.2012 και με αρ. πρωτ. 26323 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου μας και της εγγραφής 
στον βεβαιωτικό κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2007 για ποσό 533,98 ευρώ 
(ΓΑΚ 2662/2013) και (γ) της από 31.01.2013 Ανακοπής κατά της από 27.12.2012 και με αρ. 
πρωτ. 26324 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου μας και της εγγραφής στον βεβαιωτικό 
κατάλογο τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2007 για ποσό 19.301,20 ευρώ (ΓΑΚ 
2664/2013) κατά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (25ου Μονομελούς) που άσκησε η ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

2. Τροποποίηση της με αριθμ. 247/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
3. Έκθεση εσόδων –εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2017 
4. Σύνταξη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
5. Παράταση ολοκλήρωσης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό» 
6. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για υπηρεσίες ανάλυσης –ποιοτικού ελέγχου πόσιμου 
νερού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

7. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για επιστημονική και τεχνική υπηρεσία υποστήριξης 
λειτουργίας των βιολογικών Βιλίων –Ερυθρών για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
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8. Δέσμευση πίστωσης ποσού 70.233,60€ σε βάρος του ΚΑΕ 20.7135.0002 για προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων 

9. Δέσμευση πίστωσης ποσού 200.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6233.0003 με τίτλο  
«Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών και έκτακτων γεγονότων σε ΔΕ 
Μάνδρας» 

 

                                                                    
 
 
                                                                   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
                                                                       
                                                                                           ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ  


