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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Μάνδρα:  27.12.2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθμ.Πρωτ.:   21732       
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 Δευτέρα 31.12.2018 
και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 
 
 

1. Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής 
2. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

993,50€ για ασφάλιση οχημάτων 
3. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

300,00€ για  πληρωμή παραβόλων για τα νέα οχήματα του Δήμου 
4. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

1.600,00€ για  τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων. 
5. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

1.157,42€ για  επέκταση δημοτικού φωτισμού 
6. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

34.814,75€ για την πληρωμή των ασφαλίστρων των οχημάτων του Δήμου 
7. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

11286,40€  για την πληρωμή ελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου 
8. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

143,89€   για επέκταση δημοτικού φωτισμού  
9. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

3.000,00€  για  ασφάλιση οχημάτων Δήμου 
10. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

3.375,00€   για πληρωμή τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου 
11. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 

2593,50€   για  την εισφορά ταξινόμησης και του τέλους κυκλοφορίας του ελκυστήρα 
FORD TRUCS 

12. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 
1181,00€  για την επέκταση δημοτικού φωτισμό στη Μάριζα Οινόης. 
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13. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 
293,07€  για την νέα παροχή ισχύος 12 KVA σε χώρου του Δήμου μας πλησίον της 
εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στις Ερυθρές. 

14. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής ποσού 
4462,84€  για πληρωμή τελών κυκλοφορίας αποσυρόμενων και μεταβιβαζόμενων 
οχημάτων. 

15. Αποδοχή δωρεάς 
16. Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 21692/27.12.2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ασφαλή 
επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης των παραλιακών περιοχών 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» 

17. Παράταση της με αριθμ. πρωτ. 29741/29.12.2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας και της εταιρείας Γεώσφαιρα (Τεχνική Εταιρεία Μελετών ) 

18. Παράταση της με αριθμ. πρωτ. 12576/27.7.2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας και την εταιρεία ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ ) 

19. Παροχή εντολής και εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου στο 
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας στη συζήτηση της αγωγής με ΓΑΚ 2053/2018 και ΕΑΚ 
7/2018 

20. Παροχή εντολής και εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου  στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών στη συζήτηση της αγωγής με ΓΑΚ 105654/2018 και ΕΑΚ 
51/2018 

21. Ανατροπές ανεκτέλεστων αναλήψεων υποχρεώσεων του Δήμου  για το οικονομικό 
έτος 2018 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                              
                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
                                                                                         ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ 
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