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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 στη Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει την   

 11 Φεβρουαρίου 2015   ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο  ∆ηµοτικό Μέγαρο   

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε  

θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

                                                         

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 22.000€ από τον ΚΑ 

10.6117.0006  µε τίτλο « Αµοιβές µηχανογραφικής υποστήριξης» 

                                                                                

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 24.000,00€ από τους ΚΑ 

10.6266.0006, 10.6266.0005, 10.6266.0006 µε τίτλους : «Συντήρηση Προγ. 

Η/Υ(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Λ. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ, Μ. ΑΡΡΕΝΩΝ 

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ),  « Συντήρηση Προγράµµατος –ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ –

∆ΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», « Συντήρηση προγραµµάτων ΤΑΠ-ΕΣΟ∆Α-

Υ∆ΡΕΥΣΗ» 

 

  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.000,00€ από τον ΚΑ 

10.7134.0001   µε τίτλο : « Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήµατα» 

 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20.000,00€ από τον ΚΑ : 

25.6261.0007 µε τίτλο «Επιστηµονική & τεχνική υποστήριξη λειτουργίας  βιολογικών 

Βιλίων Ερυθρών για το ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας» 

 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ από τον ΚΑ 

00.6142.0002 µε τίτλο «Αµοιβές για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ» 

 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.787,18€ από τους ΚΑ 

10.6061.0003,15.6061.0003 , 20.6061.0003 , 25.6061. 0003 , 30.6061.0003 , 

35.6061.0003 , 45.6061.0003 µε τίτλο « Παροχές γάλακτος λόγω ΣΣΕ» λόγω 

παρατάσεως της σύµβασης που υπογράφηκε το έτος 2014. 

 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ από τον ΚΑ 

10.6611.0001 µε τίτλο «Προµήθεια βιβλίων κλπ». 

 



8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ από τον ΚΑ 10.6634 µε 

τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού».  

 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ από τον ΚΑ 

10.6261.0001 µε τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρα του ∆ήµου». 

 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ από τον ΚΑ 

10.6611.0003 µε τίτλο «Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών». 

 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00€ από τον ΚΑ 10.6111 

µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων». 

 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 85.336,84,00€ από τους Κ.Α  

   10.6263, 20.6263.0001, 20.6263.0002, 20.6263.0003, 20.6671.0001, 

20.6671.0002,  20.6671.0003, 20.6671.0004, 20.6672.0001,25.6263.0001, 

30.6263.0001, 30.6264.0001,  30.6671.0001,30.6671.0002, 30.6672.000 µε τίτλους  

« Συντήρηση και Επισκευή µεταφορικών µέσων, Συντήρηση και επισκευή 

απορριµµατοφόρων, Συντήρηση  και Επισκευή Φορτηγών, Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών µεταφορικών µέσων , Ανταλλακτικά  απορριµµατοφόρων , Ανταλλακτικά 

φορτηγών & βυτιοφόρων ,Ανταλλακτικά ηµιφορτηγών, Ανταλλακτικά λοιπών 

µεταφορικών µέσων, Ανταλλακτικά µηχανηµάτων έργου, Συντήρηση και επισκευή 

µεταφορικών µέσων, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  Τ.Υ.  

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων έργου Τ.Υ, Ανταλλακτικά µεταφορικών 

µέσων, Ανταλλακτικά φορτηγών, Ανταλλακτικά µηχανηµάτων έργου. » λόγω 

παρατάσεων των συµβάσεων που υπογράφηκαν το έτος 2014. 

 

13. Έγκριση της µε αριθµ. 24/2015 απόφασης ∆ηµάρχου µε θέµα : « ∆ιάθεση 

πίστωσης για την προµήθεια ύδατος από ΕΥ∆ΑΠ» (Α∆Α 6ΦΟΣΩΛΑ-ΨΕΚ) 

 

14. Έγκριση της µε αριθ.25/2015 απόφασης ∆ηµάρχου µε θέµα : « ∆ιάθεση 

πίστωσης για τη δαπάνη καυσίµων και ελαιολιπαντικών » (Α∆Α 6
 
Η5ΙΩΛΑ-ΥΝΑ) 

 

   
                  Η  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

                     ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ  

 

 

 

 

      

 

 

  


