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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  Τρίτη 27.2.2018  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 1.614,59€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.0019 για διάνοιξη –
διαμόρφωση και τοποθέτηση κρασπεδόρειθρων στην εντός σχεδίου περ. Αγ. Αικατερίνη 
2.Δέσμευση πίστωσης ποσού 24.180,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.6142.0010 με τίτλο για 
εργασίες διαχείρισης συμμετοχής και υλικοτεχνικής υποστήριξης της τεχνικής ομάδας του 
Δήμου που αντιμετωπίζει πολεοδομικά θέματα 
3.Δέσμευση πίστωσης ποσού 12.328,95€ σε βάρος του ΚΑΕ 00.8117.0002 με τίτλο 
«Δικαστικές αποφάσεις» 
4.Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 25154/20.11.2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού «Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, λοιπών υλικών 
ασφάλτου» 
5.Αποδοχή παραχώρησης του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 6961 οχήματος από τον ΕΣΔΝΑ 
6.Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού  
7.Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 616.500,00€ για προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
8.Υποβολή αιτήματος Προισταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια εντύπων υπηρεσιών και παραγωγής 
ενημερωτικού υλικού και υλικών προβολής δημοτικών αιτημάτων 
9. Έγκριση παράστασης δικηγόρου ενώπιον του 31ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών στη δικάσιμο της 26.03.2018, καθώς και σε κάθε άλλη 
μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη της με γενικό αριθμό κατάθεσης 
31733/2011 αγωγής 
10. Έγκριση παράστασης δικηγόρου ενώπιον του 6ου Τμήματος του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στη δικάσιμο της 19.03.2018, καθώς και σε κάθε άλλη 
μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη της με γενικό αριθμό κατάθεσης 
3193/2014 αγωγής  
11. Έγκριση παράστασης δικηγόρου ενώπιον του 15ου Τμήματος του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στη δικάσιμο της 16.03.2018, καθώς και σε κάθε άλλη 
μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των 
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συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη της με γενικό αριθμό κατάθεσης 
4950/2014 αγωγής  
12. Παρέχει  εντολής και πληρεξουσιότητας προς τις δικηγόρους  (α) Αυγουστίνα Νικηφ. 
Αβρανά (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κάτοικο Βάρης Αττικής στην οδό Δεληγιάννη αριθ. 15 και (β) 
Ευανθία Δημητριάδου του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 24320), κάτοικο 
Μασσαλίας αριθ. 18, προκειμένου η κάθε μία ξεχωριστά παρασταθεί κατά τη συζήτηση 
και εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 30.03.2018 για τη 
συζήτηση της από 02.02.2016 (αριθμ.κατ. 33907/1131/2016) αγωγής  
13. Έγκριση παράστασης  ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στη δικάσιμο της 06ης Μαρτίου 
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 με γενικό αριθμό 
κατάθεσης 5348/357/2017 αίτησης  
14. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια πανό για τη διαμαρτυρία του Δήμου 
σχετικά με την καθυστέρηση έναρξης εκτέλεσης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 
15 Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για υπηρεσίες αποκατάστασης υδατοπαροχών που 
επλήγησαν από την πλημμύρα της 15ης /11/2017 
16. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών ελέγχου απωλειών, εντοπισμού 
προβληματικών υδατοπαροχών και υπηρεσιών εγκατάστασης και λειτουργίας μετρητικού 
συστήματος στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
17. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια υλικών περίφραξης 
18. Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου (κρέας) 

 
 
 
                                                                   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
                                                                       
                                                                                           ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ  


