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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.218 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 10.000,00€ από τον Κ.Α 25.6213.0002  με τίτλο  
  «Προμήθεια ύδατος για τον οικισμό Αλεποχωρίου». 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο  έκτακτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα, καθώς κρίθηκε 
επιτακτική η ανάγκη να δεσμευτεί το ποσό για να καλυφθούν άμεσες και ζωτικές ανάγκες των 
κατοίκων του οικισμού Αλεποχωρίου για προμήθεια ύδατος) έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με 
αριθμό ΑΑΥ 438/31.8.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία 
προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 10.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 25.6213.0002 με τίτλο: 
«Προμήθεια ύδατος για τον οικισμό Αλεποχωρίου» και ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη 
διάθεση πίστωσης.  

  
    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 
2. την με  αριθμό ΑΑΥ 438/31.8.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη να καλυφθούν οι άμεσες και ζωτικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού 

Αλεποχωρίου  για προμήθεια ύδατος 
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 10.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 25.6213.0002 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια ύδατος για τον οικισμό Αλεποχωρίου» 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 218 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.219 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 18.000,00€ από τον Κ.Α 10.6142.0002  με τίτλο  
  «Αμοιβές ΝΠΙΔ (Ορκωτοί Λογιστές)». 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 1ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 429/24.8.2015 έκθεση ανάληψης 
υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 
18.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 10.6142.0002 με τίτλο: «Αμοιβές ΝΠΙΔ (Ορκωτοί λογιστές)» και 
ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης.  

  
    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 
2. την με  αριθμό ΑΑΥ 429/24.8.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη να πραγματοποιηθούν οι αμοιβές των ορκωτών λογιστών  
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 18.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6142.0002 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Αμοιβές ΝΠΙΔ (Ορκωτοί Λογιστές)» 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 219 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.220 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 20.6699.0003 με τίτλο  
   «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών ». 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 2ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 428/24.8.2015 έκθεση ανάληψης 
υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 
61.500,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 20.6699.0003 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»και 
ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης.  

  
    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 
2. την με  αριθμό ΑΑΥ 428/24.8.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών  
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης ,με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 61.500,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 20.6699.0003 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 220 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.221 

 
Έγκριση μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού για  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών 
υλικών»  του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015. 

   Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της 
Δημάρχου  ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
που αφορά την  Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών» ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 παρ.1 περ.ε η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την  κατάρτιση των όρων και την 
διακήρυξη όλων των δημοπρασιών του  Δήμου. 
       Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 42/2015  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του Δήμου.   
  Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 61.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. 
Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από τον ΚΑ 20.6699.0003 «προμήθεια ηλεκτρολογικών 
υλικών»  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
  Με την 114/9.6.2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε τον 
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για το έτος 2015 με την διενέργεια του 
πρόχειρου διαγωνισμού. 
   Με την 220/1.9.2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 20.6699.0003 με τίτλο «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών»   

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν  την μελέτη με  
    αριθ.ΔΠ 42/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να καταρτίσουν τους όρους του πρόχειρου    
    διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»       
     που έχουν ως ακολούθως: 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                             «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»                                                                                      
 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                                                                       

         Τηλέφωνο:  2132014904                                                                  
         ΦΑΧ:        2105551795                                                                        

 Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                        
 Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία                                            αρ. διακήρυξης:  16726/1.9.2015    
 e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών».Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε 
Ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. Η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας όπως περιγράφεται στην 
μελέτη  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με τους εξής όρους: 
  
Άρθρο 1ο  
Για όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού ισχύουν τα παρακάτω απολύτως και λαμβάνουμε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 
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2. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." 
5. Τις διατάξεις του Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
6. Όλης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 
7. Την υπ’αριθμ. 114/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί 

καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
 
Άρθρο 2ο  
Συμβατικά στοιχεία 
Τα τεύχη της δημοπρασίας: η μελέτη (τεχνική έκθεση, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, ενδεικτικός 
προϋπολογισμός , συγγραφή υποχρεώσεων), η διακήρυξη και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 
Η προσφορά του μειοδότη 
Η σύμβαση 
 
Άρθρο 3ο  
Προϋπολογισμός και ποσότητες της προμήθειας. 
Τα προς προμήθεια υλικά καθώς και οι αντίστοιχες ποσότητες αυτών  περιγράφονται και προδιαγράφονται στη 
μελέτη με αριθμ ΔΠ 42/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από τον ΚΑ 
20.6699.0003 «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» ποσού 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
 
Άρθρο 4ο  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17.9.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 πμ με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 
στις 9:30πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών την ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στο παρόν άρθρο της διακήρυξης. Επίσης δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικά ή δια άλλου τρόπου 
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα 
αποσφραγιστούν από την επιτροπή την ώρα διενέργειας της δημοπρασίας. Προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν 
εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
Προσφορά   που υποβάλλεται μετά την παραπάνω  ώρα  λήξης  δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. Μέχρι  την 
συγκεκριμένη ώρα λήξης θα πρέπει να έχουν διαβιβασθεί από το πρωτόκολλο  του  Δήμου  στην Επιτροπή του 
διαγωνισμού όσες αιτήσεις με προσφορά έχουν κατατεθεί  απ’ ευθείας  σε αυτό. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014904. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Δημοτικό Κατάστημα  Στρ. Νικ. 
Ροκα 45 ή να τους αποσταλούν μέσω e-mail μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα της δημοπρασίας  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.            
 
Άρθρο 5ο  
Δεκτοί στον διαγωνισμό 
Δεκτοί στον διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές 
επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών: 

1. Έλληνες και αλλοδαποί 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
3. Συνεταιρισμοί 
4. Ενώσεις 
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Άρθρο 6ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής- Πρόσθετα  κριτήρια και δικαιολογητικά. 
Κάθε συμμετέχων με προσφορά  που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 
αποκλεισμού φάκελο προσφοράς ο οποίος θα περιέχει τρείς υποφακέλους έναν με την επιγραφή 
«Δικαιολογητικά», έναν με την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» και έναν με την επιγραφή «Τεχνική 
Προσφορά» 
Δεν  ισχύουν τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ανοικτού διαγωνισμού, αλλά  μόνον  όσα  αναφέρονται ρητώς  
στην  παρούσα  διακήρυξη. 
Ο υποφάκελος  «δικαιολογητικά» θα είναι σφραγισμένος  θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την 
επιγραφή «Δικαιολογητικά» τον τίτλο της διακήρυξης και θα περιέχει σε δύο αντίγραφα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον  
Ν. 4250/2014 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η 
εγγραφή του και το επάγγελμά του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: Α)Τα προσφερόμενα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Β)Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των 
ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. Γ)Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των 
όρων της συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς Δ)Δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από φορέα του Δημοσίου. 

3. Πιστοποιητικό  της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά την 
ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό  της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την 
ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού 

5. Εκπροσώπηση 
6. Για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, για εταιρεία πιστοποιητικό 

ποινικού μητρώου των εκπροσώπων της Εταιρείας  
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής  από όπου να προκύπτει ότι δεν τελούν  υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
8. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ  ή  ΟΤΑ όπου είναι ανάδοχοι σχετικών εργασιών 
9. Πιστοποιητικό της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί μη οφειλής του 

διαγωνιζομένου στο Δήμο κανενός ποσού από οποιαδήποτε αιτία. 
10. Για τις περιπτώσεις 6, 7 και 9 ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση 

του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 6, 7, και 9 
θα προσκομισθούν έως την προηγούμενη ημέρα της κατακύρωσης του Διαγωνισμού από την Οικονομική 
Επιτροπή 

Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την 
επιγραφή «τεχνική προσφορά», τον τίτλο της διακήρυξης και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού 

1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 
ειδών 

  Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς  θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και 
την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» τον τίτλο της διακήρυξης  και θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς.   
 
Άρθρο 7ο 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό 

 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού που αντιστοιχεί στον καθένα 
στο σύνολο της προσφοράς. Αν ο προμηθευτής είναι φυσικό πρόσωπο η προσφορά κατατίθεται είτε από τον ίδιο 
είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Αν ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο, την προσφορά 
καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί την εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό ή το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται 
ειδικά για αυτό το σκοπό. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενα από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Προσφορά που κατατίθεται από 
εκπρόσωπο του προμηθευτή, χωρίς να συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης θεωρείται 
απαράδεκτη. 
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Άρθρο 8ο 

Φάκελοι  Προσφορών. 

Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται: 
 α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
 β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
 γ) Ο αριθμός  της διακήρυξης 
 δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
 ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
  

Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται  στην Ελληνική Γλώσσα και μέσα σε 
φακέλους  καλά σφραγισμένους, οι οποίοι φέρουν τις παραπάνω ενδείξεις.  

Στο κυρίως φάκελο  της προσφοράς τοποθετούνται: 
 
1. ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά» με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε αντίγραφα σύμφωνα με τον Ν. 
4250/2014  
2.Ο υποφάκελος «τεχνική προσφορά»με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά   
3.ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά» με την οικονομική προσφορά 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. 

 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της διακήρυξης. 
 Διευκρινίσεις γίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που 

γίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στους διαγωνισμούς δεν 
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Όσον  αφορά την Οικονομική προσφορά ισχύουν τα κάτωθι: 
1)Η  οικονομική  προσφορά  θα   συμπληρωθεί  στο  σχετικό  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς το οποίο δίνεται 
από το Δήμο και περιλαμβάνεται στα τεύχη του διαγωνισμού. 
2)Στο  έντυπο  οικονομικής προσφοράς  θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή σε 
ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση διαφοράς αριθμητικής και ολόγραφης γραφής 
υπερισχύει η ολόγραφη.  Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών  (κι  εφόσον  ο  φάκελος  
δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς είναι  πλήρης)  ορίζει  τον  ανάδοχο.   

Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο των μελών 
της εταιρείας. 

Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου των εντύπων οικονομικής 
προσφοράς. 
 
Άρθρο 9ο  
 Χρόνος ισχύος  των προσφορών 

1. Οι προσφορές θα ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή  και  θα   δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  

στην διαδικασία τουλάχιστον  έως 31/12/2015. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση. 

 

Άρθρο10ο  

Προσφερόμενη τιμή  
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1. Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία και θα είναι σε 
Ευρώ. Στην ως άνω συνολική δαπάνη των 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβάνεται, ως άνω, ο ΦΠΑ 23% 
και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  

2.  Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

  

Αρθρο 11ο  

Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 

 
Άρθρο 12ο 
 Αποσφράγιση προσφορών. 
Γενικά  
Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας αποσφραγίζει το φάκελο των προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
Η διαδικασία της αποσφράγισης γίνεται ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και 
μονογράφονται όλοι οι υποφάκελοι. Στη συνέχεια ανοίγεται ο υποφάκελος «δικαιολογητικά»  μονογράφεται 
αυτός και όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από το αρμόδιο όργανο. Στη συνέχεια η επιτροπή ανακοινώνει τους 
προσφέροντες που αποκλείστηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής είτε λόγω ουσιώδους απόκλισης από 
του όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή ανοίγει τις τεχνικές προσφορές. Η επιτροπή ανακοινώνει 
τους προσφέροντες που αποκλείστηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών είτε λόγω ουσιώδους απόκλισης από τους 
όρους της μελέτης. Κατόπιν ανοίγει τις οικονομικές προσφορές των μη αποκλεισμένων από τη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είναι δημόσια. Στη συνέχεια οι φάκελοι 
αποστέλλονται στο αρμόδιο όργανο μαζί με τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης  για την τελική 
κατακύρωση μαζί και με τις τυχόν ενστάσεις και την γνωμοδότηση της επιτροπής για αυτές. 
 
Ειδικά 
Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας για την επίδοση προσφορών κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεώς των, η δε 
επιτροπή αφού συνεδριάσει δημόσια, προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής με την σειρά που κατατέθηκαν γεγονός, που βεβαιώνεται με τις υπογραφές των μελών της επιτροπής.  
Μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στο φάκελο των δικαιολογητικών (πρωτότυπα και 
αντίγραφα). Οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς παραμένουν σφραγισμένοι και 
αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό του εξωτερικού φακέλου. 
Μετά όλοι εκείνοι που παρίστανται βγαίνουν έξω από το γραφείο και η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποκλείει όλους εκείνους τους συμμετέχοντες που κατά την 
κρίση της επιτροπής δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Η σχετική  απόφαση καταχωρείται στα  
πρακτικά, η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια και ανακοινώνονται οι αποκλεισμένοι και επιστρέφονται σε αυτούς 
σφραγισμένοι οι εσωτερικοί φάκελοι, εκτός αν αυτοί δηλώσουν ότι θα κάνουν ένσταση. Στη συνέχεια  η 
επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις τεχνικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί 
ως παραπάνω (αυτές που δεν αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν 
παραβιάστηκε η αποσφράγισή τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς 
(μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην 
αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί ως παραπάνω (αυτές 
που δεν αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η 
αποσφράγισή τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς (μονογράφοντας 
απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Τέλος το πρακτικό κλείνεται αφού οριστεί ο προσωρινός 
μειοδότης και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης επιστρέφονται σε αυτούς που 
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αποκλείστηκαν  οι εγγυητικές επιστολές εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ότι θα υποβάλουν ένσταση οπότε αυτές 
παρακρατούνται. 
Η αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών όσων οι φάκελοι δικαιολογητικών ήταν πλήρεις και η 
ανακήρυξη μειοδότη γίνεται στην ίδια συνεδρίαση. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης προσφοράς στην δημοπρασία ή άγονης ή ασύμφορης διαδικασίας  θα πραγματοποιηθεί   
επαναληπτική δημοπρασία με του ίδιους ή άλλους όρους σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Οικονομική  
Επιτροπή με   απόφασή της ή θα εισηγηθεί στο ΔΣ την απευθείας ανάθεση ή διαπραγμάτευση. 
 
 
Άρθρο 13ο 
Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή του προς  
το  αρμόδιο όργανο  του Δήμου   που αποφασίζει σχετικά προτείνει: 
α) Την κατακύρωση της δημοπρασίας σε έναν ανάδοχο  
β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους ή την απ’ ευθείας ανάθεση ή 
διαπραγμάτευση από το ΔΣ. 
 
 
Άρθρο 14ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Κατά της νομιμότητας  διεξαγωγής του διαγωνισμού , μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή  της δημοπρασίας. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας ή στο δήμο . Οι ενστάσεις που κατατίθενται 
στο δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή της δημοπρασίας . 

Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 
Πιο αναλυτικά ισχύουν τα παρακάτω: 

α)  Ενστάσεις κατά της διακήρυξης 
Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των προσφορών. 
  Η σχετική απόφαση του  αρμοδίου οργάνου  εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν την διενέργεια του 
διαγωνισμού. 
β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής  σε αυτόν, υποβάλλονται 
μόνο από  συμμετέχοντα  στον διαγωνισμό ή αποκλεισμένο από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του 
διαγωνισμού αλλά η απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική  Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 

Οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου  που λαμβάνονται για τις ενστάσεις, κοινοποιούνται γραπτώς στους 
ενδιαφερόμενους 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 
Άρθρο 15ο  
Κατακύρωση-Σύμβαση 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με όλες τις κείμενες διατάξεις. 

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της, θα είναι ετήσια με δυνατότητα παράτασης 
αυτής μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού. 

Άρθρο 16ο  
Τόπος και τρόπος παράδοσης 
Η παράδοση των υλικών από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κατόπιν σχετικών εντολών της Υπηρεσίας (όπου 
και σε όποιες ποσότητες η Υπηρεσία υποδεικνύει και επιθυμεί) 
Τα υπό προμήθεια υλικά για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 
ισχύει πλήρως όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια) για τις τεχνικές 
προδιαγραφές αυτού του τύπου υλικών. 
Στις τιμές προμήθειας υλικών συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τους όπου καθορίσει η Υπηρεσία μας (εργοτάξιο ή 
οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής του Δήμου μας) 
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Η παράδοση των υλικών θα γίνεται, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εντός τριών εργάσιμων ημερών. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της 
ορισθείσης προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να 
πληρώσει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις  στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε 
μέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
προμηθευτή. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης 
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί  το από υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία 
παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία 
κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο ανάδοχος  καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με 
τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο ανάδοχος οφείλει 
να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχούσας ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται κατά την 
κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα 
εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του Δήμου μας. 
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων υλικών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – σύμβαση. 
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, της αυξομείωσης των 
επιμέρους ποσοτήτων ανά είδος υλικού της προμήθειας, μόνο όμως με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει 
υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 
 
 
Άρθρο 17ο  
Καλή εκτέλεση 

Για την καλή εκτέλεση  και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης απαιτείται να κατατεθεί από τον   
ανάδοχο, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης ίση με 5% της 
συμβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.23%. 

Ο  ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της 
διακήρυξης, της μελέτης , της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης  που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Πιο αναλυτικά θα ισχύουν τα παρακάτω: 

- Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα: (1 ) Την ημερομηνία έκδοσης.  (2) Τον εκδότη.  (3) Τον οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.   (4) Τον αριθμό της εγγύησης.   (5) Το ποσόν που καλύπτει η 
εγγύηση.   (6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.   (7) 
Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης και της σχετικής μελέτης.   (8) 'Ότι η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.   (9) 'Ότι 
το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου  που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί 
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής εγγραφής ειδοποίησης.   (10) Ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   (11) Την 
ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 
παραλάβει τα είδη της μελέτης, πλέον δύο (2) μήνες.   (12)ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί το 
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

 
 Άρθρο 18ο  
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Πληρωμή αναδόχου. 
Όσον αφορά όλη τη διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης τιμολογίων (από την αρχή έως το πέρας της εκάστοτε 
αντίστοιχης διαδικασίας) ο ανάδοχος υποχρεούται σε εκ των προτέρων συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.  
Η πληρωμή θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων, τα 
οποία θα εκδίδονται μετά την τμηματική παραλαβή, εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών, εκδοθούν τα δελτία αποστολής και τιμολόγια και 
προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά.  

 

 Άρθρο 19ο  
Για ότι στη διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ή παρουσιάζει ασάφειες, υπερισχύουν ο 
Ν3463/2006 καθώς και όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 20ο  
Δημοσιεύσεις- Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο ΚΗΜΔΗΣ και όπου τούτο 
προβλέπει η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακήρυξης (αρχικής και τυχουσών επαναληπτικών), θα βαρύνουν τον  ανάδοχο. 
Οι αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πάντως πριν την πρώτη 
πληρωμή του αναδόχου. 
                                                                                                                            Η Δήμαρχος 

 
                                                                                                            Ιωάννα Κριεκούκη     

 

       Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, 
Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010). 
2. Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος      
       Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Το ΠΔ 28/80 
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
6. .Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   
7. Τις διατάξεις του Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις     

8. Την με αριθμ.μελέτη : ΔΠ 42/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
9.  Την αριθμ  114/9.6.2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μάνδρας- 

Ειδυλλίας με την οποία  εγκρίθηκε ο τρόπος προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών με τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  

10. Την με αριθμ.220/1.9.2015 απόφαση της  Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης δαπάνης και  
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 20.6699.0003 με τίτλο : 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» . 

11.  Όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εγκρίνει την Αριθ.ΔΠ 42/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις τεχνικές                  
      προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  
      για  προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 
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2. Εγκρίνει την κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» ως έχουν ανωτέρω   

3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.2/2015 απόφαση      
      Οικονομικής  Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών για  
      αξιολόγηση  αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για 
       για το έτος 2015 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) 
  

 
 
Η απόφαση πήρε αα 221 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.222 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 25.6699.0002 με τίτλο  
   «Προμήθεια υδραυλικών υλικών ». 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 427/24.8.2015 έκθεση ανάληψης 
υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 
61.500,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 25.6699.0002 με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και 
ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης.  

  
    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 
2. την με  αριθμό ΑΑΥ 427/24.8.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη προμήθειας υδραυλικών υλικών  
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης ,με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 61.500,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 25.6699.0002 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 222 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.223 

 
Έγκριση μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού για  «Προμήθεια υδραυλικών 
υλικών»  του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015. 

   Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της 
Δημάρχου  ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
που αφορά την  Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια 
υδραυλικών υλικών» ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
παρ.1 περ.ε η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την  κατάρτιση των όρων και την 
διακήρυξη όλων των δημοπρασιών του  Δήμου. 
       Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 43/2015  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του Δήμου.   
  Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 61.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. 
Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από τον ΚΑ 25.6699.0002 «προμήθεια υδραυλικών υλικών»  
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
  Με την 115/9.6.2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε τον 
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας υδραυλικών υλικών για το έτος 2015 με την διενέργεια του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 
   Με την 222/1.9.2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 25.6699.0002 με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών 
υλικών»   

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν  την μελέτη με  
    αριθ.ΔΠ 43/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να καταρτίσουν τους όρους του πρόχειρου    
    διαγωνισμού «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»       
     που έχουν ως ακολούθως: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                             «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»                                                                                      
 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                                                                       

         Τηλέφωνο:  2132014904                                                                  
         ΦΑΧ:        2105551795                                                                        

 Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                        
 Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία                                            αρ. διακήρυξης: 16714     
 e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr 
                                                                                                       Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

                                                αριθμ.μελέτης: ΔΠ43/2015 
                                                                                                        ΚΑ:  25.6699.0002 

     
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η «Προμήθεια 
υδραυλικών υλικών».Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 61.500,00 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για το 
σύνολο της προμήθειας. Η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας όπως περιγράφεται στην μελέτη  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με τους εξής όρους: 
  
Άρθρο 1ο  
Για όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού ισχύουν τα παρακάτω απολύτως και λαμβάνουμε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 
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2. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." 
5. Τις διατάξεις του Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
6. Όλης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 
7. Την υπ’αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί 

καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
 
Άρθρο 2ο  
Συμβατικά στοιχεία 
Τα τεύχη της δημοπρασίας: η μελέτη (τεχνική έκθεση, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, ενδεικτικός 
προϋπολογισμός , συγγραφή υποχρεώσεων), η διακήρυξη και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 
Η προσφορά του μειοδότη 
Η σύμβαση 
 
Άρθρο 3ο  
Προϋπολογισμός και ποσότητες της προμήθειας. 
Τα προς προμήθεια υλικά καθώς και οι αντίστοιχες ποσότητες αυτών  περιγράφονται και προδιαγράφονται στη 
μελέτη με αριθμ ΔΠ 43/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από τον ΚΑ 
25.6699.0002 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» ποσού 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
 
Άρθρο 4ο  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  15.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 
στις 9:30πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών την ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στο παρόν άρθρο της διακήρυξης. Επίσης δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικά ή δια άλλου τρόπου 
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα 
αποσφραγιστούν από την επιτροπή την ώρα διενέργειας της δημοπρασίας. Προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν 
εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
Προσφορά   που υποβάλλεται μετά την παραπάνω  ώρα  λήξης  δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. Μέχρι  την 
συγκεκριμένη ώρα λήξης θα πρέπει να έχουν διαβιβασθεί από το πρωτόκολλο  του  Δήμου  στην Επιτροπή του 
διαγωνισμού όσες αιτήσεις με προσφορά έχουν κατατεθεί  απ’ ευθείας  σε αυτό. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014904. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Δημοτικό Κατάστημα  Στρ. Νικ. 
Ροκα 45 ή να τους αποσταλούν μέσω e-mail  μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα της δημοπρασίας  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.            
 
Άρθρο 5ο  
Δεκτοί στον διαγωνισμό 
Δεκτοί στον διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές 
επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών: 

1. Έλληνες και αλλοδαποί 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
3. Συνεταιρισμοί 
4. Ενώσεις 
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Άρθρο 6ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής- Πρόσθετα  κριτήρια και δικαιολογητικά. 
Κάθε συμμετέχων με προσφορά  που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 
αποκλεισμού φάκελο προσφοράς ο οποίος θα περιέχει τρείς υποφακέλους έναν με την επιγραφή 
«Δικαιολογητικά», έναν με την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» και έναν με την επιγραφή «Τεχνική 
Προσφορά» 
Δεν  ισχύουν τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ανοικτού διαγωνισμού, αλλά  μόνον  όσα  αναφέρονται ρητώς  
στην  παρούσα  διακήρυξη. 
Ο υποφάκελος  «δικαιολογητικά» θα είναι σφραγισμένος  θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την 
επιγραφή «Δικαιολογητικά» τον τίτλο της διακήρυξης και θα περιέχει σε δύο αντίγραφα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον  
Ν. 4250/2014 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η 
εγγραφή του και το επάγγελμά του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: Α)Τα προσφερόμενα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.Β)Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των 
ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη.Γ)Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των 
όρων της συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούςΔ)Δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από φορέα του Δημοσίου. 

3. Πιστοποιητικό  της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά την 
ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό  της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την 
ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού 

5. Εκπροσώπηση 
6. Για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, για εταιρεία πιστοποιητικό 

ποινικού μητρώου των εκπροσώπων της Εταιρείας  
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής  από όπου να προκύπτει ότι δεν τελούν  υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
8. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ  ή  ΟΤΑ όπου είναι ανάδοχοι σχετικών εργασιών 
9. Πιστοποιητικό της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί μη οφειλής του 

διαγωνιζομένου στο Δήμο κανενός ποσού από οποιαδήποτε αιτία. 
10. Για τις περιπτώσεις 6, 7 και 9 ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση 

του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 6, 7, και 9 
θα προσκομισθούν έως την προηγούμενη ημέρα της κατακύρωσης του Διαγωνισμού από την Οικονομική 
Επιτροπή 

Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την 
επιγραφή «τεχνική προσφορά», τον τίτλο της διακήρυξης και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού 

1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 
ειδών 

  Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς  θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και 
την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» τον τίτλο της διακήρυξης  και θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς.   
 
Άρθρο 7ο 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό 

 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού που αντιστοιχεί στον καθένα 
στο σύνολο της προσφοράς. Αν ο προμηθευτής είναι φυσικό πρόσωπο η προσφορά κατατίθεται είτε από τον ίδιο 
είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Αν ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο, την προσφορά 
καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί την εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό ή το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται 
ειδικά για αυτό το σκοπό. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενα από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Προσφορά που κατατίθεται από 
εκπρόσωπο του προμηθευτή, χωρίς να συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης θεωρείται 
απαράδεκτη. 
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Άρθρο 8ο 

Φάκελοι  Προσφορών. 

Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται: 
 α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
 β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
 γ) Ο αριθμός  της διακήρυξης 
 δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
 ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
  

Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται  στην Ελληνική Γλώσσα και μέσα σε 
φακέλους  καλά σφραγισμένους, οι οποίοι φέρουν τις παραπάνω ενδείξεις.  

Στο κυρίως φάκελο  της προσφοράς τοποθετούνται: 
 
1. ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά» με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε αντίγραφα σύμφωνα με τον Ν. 
4250/2014  
2.Ο υποφάκελος «τεχνική προσφορά»με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά   
3.ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά» με την οικονομική προσφορά 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. 

 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της διακήρυξης. 
 Διευκρινίσεις γίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που 

γίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στους διαγωνισμούς δεν 
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Όσον αφορά την Οικονομική Προσφορά  ισχύουν τα κάτωθι: 
1)Η  οικονομική  προσφορά  θα   συμπληρωθεί  στο  σχετικό  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς το οποίο δίνεται 
από το Δήμο και περιλαμβάνεται στα τεύχη του διαγωνισμού. 
2)Στο  έντυπο  οικονομικής προσφοράς  θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή σε 
ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση διαφοράς αριθμητικής και ολόγραφης γραφής 
υπερισχύει η ολόγραφη.  Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών  (κι  εφόσον  ο  φάκελος  
δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς είναι  πλήρης)  ορίζει  τον  ανάδοχο.   

Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο των μελών 
της εταιρείας. 

Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου των εντύπων οικονομικής 
προσφοράς. 
 
Άρθρο 9ο  
 Χρόνος ισχύος  των προσφορών 

1. Οι προσφορές θα ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή  και  θα   δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  

στην διαδικασία τουλάχιστον  έως 31/12/2015. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση. 

 

Άρθρο10ο  

Προσφερόμενη τιμή  
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1. Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία και θα είναι σε 
Ευρώ. Στην ως άνω συνολική δαπάνη των 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβάνεται, ως άνω, ο ΦΠΑ 23% 
και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  

2.  Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

  

Αρθρο 11ο  

Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 

 
Άρθρο 12ο 
 Αποσφράγιση προσφορών. 
Γενικά  
Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας αποσφραγίζει το φάκελο των προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
Η διαδικασία της αποσφράγισης γίνεται ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και 
μονογράφονται όλοι οι υποφάκελοι. Στη συνέχεια ανοίγεται ο υποφάκελος «δικαιολογητικά»  μονογράφεται 
αυτός και όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από το αρμόδιο όργανο. Στη συνέχεια η επιτροπή ανακοινώνει τους 
προσφέροντες που αποκλείστηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής είτε λόγω ουσιώδους απόκλισης από 
του όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή ανοίγει τις τεχνικές προσφορές. Η επιτροπή ανακοινώνει 
τους προσφέροντες που αποκλείστηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών είτε λόγω ουσιώδους απόκλισης από τους 
όρους της μελέτης. Κατόπιν ανοίγει τις οικονομικές προσφορές των μη αποκλεισμένων από τη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είναι δημόσια. Στη συνέχεια οι φάκελοι 
αποστέλλονται στο αρμόδιο όργανο μαζί με τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης  για την τελική 
κατακύρωση μαζί και με τις τυχόν ενστάσεις και την γνωμοδότηση της επιτροπής για αυτές. 
 
Ειδικά 
Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας για την επίδοση προσφορών κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεώς των, η δε 
επιτροπή αφού συνεδριάσει δημόσια, προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής με την σειρά που κατατέθηκαν γεγονός, που βεβαιώνεται με τις υπογραφές των μελών της επιτροπής.  
Μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στο φάκελο των δικαιολογητικών (πρωτότυπα και 
αντίγραφα). Οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς παραμένουν σφραγισμένοι και 
αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό του εξωτερικού φακέλου. 
Μετά όλοι εκείνοι που παρίστανται βγαίνουν έξω από το γραφείο και η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποκλείει όλους εκείνους τους συμμετέχοντες που κατά την 
κρίση της επιτροπής δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Η σχετική  απόφαση καταχωρείται στα  
πρακτικά, η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια και ανακοινώνονται οι αποκλεισμένοι και επιστρέφονται σε αυτούς 
σφραγισμένοι οι εσωτερικοί φάκελοι, εκτός αν αυτοί δηλώσουν ότι θα κάνουν ένσταση. Στη συνέχεια  η 
επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις τεχνικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί 
ως παραπάνω (αυτές που δεν αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν 
παραβιάστηκε η αποσφράγισή τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς 
(μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην 
αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί ως παραπάνω (αυτές 
που δεν αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η 
αποσφράγισή τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς (μονογράφοντας 
απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Τέλος το πρακτικό κλείνεται αφού οριστεί ο προσωρινός 
μειοδότης και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης επιστρέφονται σε αυτούς που 
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αποκλείστηκαν  οι εγγυητικές επιστολές εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ότι θα υποβάλουν ένσταση οπότε αυτές 
παρακρατούνται. 
Η αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών όσων οι φάκελοι δικαιολογητικών ήταν πλήρεις και η 
ανακήρυξη μειοδότη γίνεται στην ίδια συνεδρίαση. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης προσφοράς στην δημοπρασία ή άγονης ή ασύμφορης διαδικασίας  θα πραγματοποιηθεί   
επαναληπτική δημοπρασία με του ίδιους ή άλλους όρους σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Οικονομική  
Επιτροπή με   απόφασή της ή θα εισηγηθεί στο ΔΣ την απευθείας ανάθεση ή διαπραγμάτευση. 
 
 
Άρθρο 13ο 
Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή του προς  
το  αρμόδιο όργανο  του Δήμου   που αποφασίζει σχετικά προτείνει: 
α) Την κατακύρωση της δημοπρασίας σε έναν ανάδοχο  
β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους ή την απ’ ευθείας ανάθεση ή 
διαπραγμάτευση από το ΔΣ. 
 
 
Άρθρο 14ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Κατά της νομιμότητας  διεξαγωγής του διαγωνισμού , μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή  της δημοπρασίας. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας ή στο δήμο . Οι ενστάσεις που κατατίθενται 
στο δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή της δημοπρασίας . 

Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 
Πιο αναλυτικά ισχύουν τα παρακάτω: 

α)  Ενστάσεις κατά της διακήρυξης 
Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των προσφορών. 
  Η σχετική απόφαση του  αρμοδίου οργάνου  εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν την διενέργεια του 
διαγωνισμού. 
β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής  σε αυτόν, υποβάλλονται 
μόνο από  συμμετέχοντα  στον διαγωνισμό ή αποκλεισμένο από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του 
διαγωνισμού αλλά η απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική  Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 

Οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου  που λαμβάνονται για τις ενστάσεις, κοινοποιούνται γραπτώς στους 
ενδιαφερόμενους 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 
Άρθρο 15ο  
Κατακύρωση-Σύμβαση 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με όλες τις κείμενες διατάξεις. 

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της, θα είναι ετήσια με δυνατότητα παράτασης 
αυτής μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού. 

Άρθρο 16ο  
Τόπος και τρόπος παράδοσης 
Η παράδοση των υλικών από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κατόπιν σχετικών εντολών της Υπηρεσίας (όπου 
και σε όποιες ποσότητες η Υπηρεσία υποδεικνύει και επιθυμεί) 
Τα υπό προμήθεια υλικά για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και  
ισχύει πλήρως όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια) για τις τεχνικές 
προδιαγραφές αυτού του τύπου υλικών. 
Στις τιμές προμήθειας υλικών συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τους όπου καθορίσει η Υπηρεσία μας (εργοτάξιο ή 
οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής του Δήμου μας) 
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Η παράδοση των υλικών θα γίνεται, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εντός τριών εργάσιμων ημερών. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της 
ορισθείσης προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να 
πληρώσει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις  στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε 
μέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
προμηθευτή. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης 
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί  το από υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία 
παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία 
κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο ανάδοχος  καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με 
τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο ανάδοχος οφείλει 
να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχούσας ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται κατά την 
κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα 
εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του Δήμου μας. 
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων υλικών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – σύμβαση. 
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, της αυξομείωσης των 
επιμέρους ποσοτήτων ανά είδος υλικού της προμήθειας, μόνο όμως με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει 
υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 
 
Άρθρο 17ο  
Καλή εκτέλεση 

Για την καλή εκτέλεση  και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης απαιτείται να κατατεθεί από τον   
ανάδοχο, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης ίση με 5% της 
συμβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.23%. 

Ο  ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της 
διακήρυξης, της μελέτης , της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης  που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Πιο αναλυτικά θα ισχύουν τα παρακάτω: 

- Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα: (1 ) Την ημερομηνία έκδοσης.  (2) Τον εκδότη.  (3) Τον οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.   (4) Τον αριθμό της εγγύησης.   (5) Το ποσόν που καλύπτει η 
εγγύηση.   (6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.   (7) 
Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης και της σχετικής μελέτης.   (8) 'Ότι η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.   (9) 'Ότι 
το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου  που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί 
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής εγγραφής ειδοποίησης.   (10) Ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   (11) Την 
ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 
παραλάβει τα είδη της μελέτης, πλέον δύο (2) μήνες.   (12)ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί το 
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

 
 Άρθρο 18ο  
Πληρωμή αναδόχου. 
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Όσον αφορά όλη τη διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης τιμολογίων (από την αρχή έως το πέρας της εκάστοτε 
αντίστοιχης διαδικασίας) ο ανάδοχος υποχρεούται σε εκ των προτέρων συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.  
Η πληρωμή θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων, τα 
οποία θα εκδίδονται μετά την τμηματική παραλαβή, εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών, εκδοθούν τα δελτία αποστολής και τιμολόγια και 
προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά.  

 

 Άρθρο 19ο  
Για ότι στη διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ή παρουσιάζει ασάφειες, υπερισχύουν ο 
Ν3463/2006 καθώς και όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 20ο  
Δημοσιεύσεις- Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο ΚΗΜΔΗΣ και όπου τούτο 
προβλέπει η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακήρυξης (αρχικής και τυχουσών επαναληπτικών), θα βαρύνουν τον  ανάδοχο. 
Οι αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πάντως πριν την πρώτη 
πληρωμή του αναδόχου. 
                                                                                                                            Η Δήμαρχος 

 
                                                                                                  Ιωάννα Κριεκούκη     

 
 

  
 

       Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, 
Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010). 
2. Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος      
       Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Το ΠΔ 28/80 
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
6. .Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   
7. Τις διατάξεις του Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις     

8. Την με αριθμ.μελέτη : ΔΠ 43/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
9.  Την αριθμ  115/9.6.2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μάνδρας- 

Ειδυλλίας με την οποία  εγκρίθηκε ο τρόπος προμήθειας υδραυλικών υλικών με τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού  

10. Την με αριθμ.222/1.9.2015 απόφαση της  Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης δαπάνης και  
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 25.6699.0002 με τίτλο : 
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών» . 

11.  Όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εγκρίνει την Αριθ.ΔΠ 43/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις τεχνικές                  
      προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  
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      για  προμήθεια υδραυλικών υλικών 
2. Εγκρίνει την κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό 

«Προμήθεια υδραυλικών υλικών» ως έχουν ανωτέρω   
3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.2/2015 απόφαση      
      Οικονομικής  Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών για  
      αξιολόγηση  αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για 
       για το έτος 2015 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) 
  

 
 
Η απόφαση πήρε αα 223 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.224 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 30.6699.0002 με τίτλο  
   «Προμήθεια οικοδομικών υλικών ». 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 6ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 426/24.8.2015 έκθεση ανάληψης 
υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 
61.500,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 30.6699.0002 με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και 
ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης.  

  
    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 
2. την με  αριθμό ΑΑΥ 426/24.8.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη προμήθειας οικοδομικών υλικών  
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης ,με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 61.500,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 30.6699.0002 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 224 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.225 

 
Έγκριση μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού για  «Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών»  του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015. 

   Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της 
Δημάρχου  ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
που αφορά την  Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια 
υδραυλικών υλικών» ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
παρ.1 περ.ε η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την  κατάρτιση των όρων και την 
διακήρυξη όλων των δημοπρασιών του  Δήμου. 
       Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 44/2015  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του Δήμου.   
  Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 61.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. 
Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από τον ΚΑ 30.6699.0002 «προμήθεια οικοδομικών υλικών»  
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
  Με την 116/9.6.2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε τον 
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για το έτος 2015 με την διενέργεια του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 
   Με την 224/1.9.2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 30.6699.0002 με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών»   

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν  την μελέτη με  
    αριθ.ΔΠ 44/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να καταρτίσουν τους όρους του πρόχειρου    
    διαγωνισμού «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»       
     που έχουν ως ακολούθως: 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                             «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»                                                                                      
 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                                                                       

         Τηλέφωνο:  2132014904                                                                  
         ΦΑΧ:        2105551795                                                                        

 Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                        
 Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία                                            αρ. διακήρυξης: 16721     
 e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr 
                                                                                                       Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

                                                 αριθμ.μελέτης: ΔΠ44/2015 
                                                                                                        ΚΑ:  30.6699.0002 
     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η «Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών».Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε 
Ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. Η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας όπως περιγράφεται στην 
μελέτη  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με τους εξής όρους: 
  
Άρθρο 1ο  
Για όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού ισχύουν τα παρακάτω απολύτως και λαμβάνουμε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 

 



 
 

3 

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." 
5. Τις διατάξεις του Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
6. Όλης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 
7. Την υπ’αριθμ. 116/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί 

καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
 
Άρθρο 2ο  
Συμβατικά στοιχεία 
Τα τεύχη της δημοπρασίας: η μελέτη (τεχνική έκθεση, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, ενδεικτικός 
προϋπολογισμός , συγγραφή υποχρεώσεων), η διακήρυξη και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 
Η προσφορά του μειοδότη 
Η σύμβαση 
 
Άρθρο 3ο  
Προϋπολογισμός και ποσότητες της προμήθειας. 
Τα προς προμήθεια υλικά καθώς και οι αντίστοιχες ποσότητες αυτών  περιγράφονται και προδιαγράφονται στη 
μελέτη με αριθμ ΔΠ 44/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από τον ΚΑ 
30.6699.0002 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» ποσού 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
 
Άρθρο 4ο  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 
στις 13:30μμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών την ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στο παρόν άρθρο της διακήρυξης. Επίσης δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικά ή δια άλλου τρόπου 
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα 
αποσφραγιστούν από την επιτροπή την ώρα διενέργειας της δημοπρασίας. Προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν 
εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
Προσφορά   που υποβάλλεται μετά την παραπάνω  ώρα  λήξης  δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. Μέχρι  την 
συγκεκριμένη ώρα λήξης θα πρέπει να έχουν διαβιβασθεί από το πρωτόκολλο  του  Δήμου  στην Επιτροπή του 
διαγωνισμού όσες αιτήσεις με προσφορά έχουν κατατεθεί  απ’ ευθείας  σε αυτό. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014904. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Δημοτικό Κατάστημα  Στρ. Νικ. 
Ροκα 45 ή να τους αποσταλούν μέσω e-mail μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα της δημοπρασίας  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.            
 
Άρθρο 5ο  
Δεκτοί στον διαγωνισμό 
Δεκτοί στον διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές 
επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών: 

1. Έλληνες και αλλοδαποί 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
3. Συνεταιρισμοί 
4. Ενώσεις 
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Άρθρο 6ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής- Πρόσθετα  κριτήρια και δικαιολογητικά. 
Κάθε συμμετέχων με προσφορά  που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 
αποκλεισμού φάκελο προσφοράς ο οποίος θα περιέχει τρείς υποφακέλους έναν με την επιγραφή 
«Δικαιολογητικά», έναν με την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» και έναν με την επιγραφή «Τεχνική 
Προσφορά» 
Δεν  ισχύουν τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ανοικτού διαγωνισμού, αλλά  μόνον  όσα  αναφέρονται ρητώς  
στην  παρούσα  διακήρυξη. 
Ο υποφάκελος  «δικαιολογητικά» θα είναι σφραγισμένος  θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την 
επιγραφή «Δικαιολογητικά» τον τίτλο της διακήρυξης και θα περιέχει σε δύο αντίγραφα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά επί ποινή ααποκλεισμού, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον  
Ν. 4250/2014 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η 
εγγραφή του και το επάγγελμά του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: Α)Τα προσφερόμενα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Β)Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των 
ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. Γ)Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των 
όρων της συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς Δ)Δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από φορέα του Δημοσίου. 

3. Πιστοποιητικό  της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά την 
ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό  της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την 
ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού 

5. Εκπροσώπηση 
6. Για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, για εταιρεία πιστοποιητικό 

ποινικού μητρώου των εκπροσώπων της Εταιρείας  
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής  από όπου να προκύπτει ότι δεν τελούν  υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
8. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ  ή  ΟΤΑ όπου είναι ανάδοχοι σχετικών εργασιών 
9. Πιστοποιητικό της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί μη οφειλής του 

διαγωνιζομένου στο Δήμο κανενός ποσού από οποιαδήποτε αιτία. 
10. Για τις περιπτώσεις 6, 9 και 9 ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση 

του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 6, 7, και 9 
θα προσκομισθούν έως την προηγούμενη ημέρα της κατακύρωσης του Διαγωνισμού από την Οικονομική 
Επιτροπή 

Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την 
επιγραφή «τεχνική προσφορά», τον τίτλο της διακήρυξης και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού 

1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 
ειδών 

  Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς  θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και 
την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» τον τίτλο της διακήρυξης  και θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς.   
 
Άρθρο 7ο 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό 

 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού που αντιστοιχεί στον καθένα 
στο σύνολο της προσφοράς. Αν ο προμηθευτής είναι φυσικό πρόσωπο η προσφορά κατατίθεται είτε από τον ίδιο 
είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Αν ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο, την προσφορά 
καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί την εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό ή το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται 
ειδικά για αυτό το σκοπό. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενα από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Προσφορά που κατατίθεται από 
εκπρόσωπο του προμηθευτή, χωρίς να συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης θεωρείται 
απαράδεκτη. 
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Άρθρο 8ο 

Φάκελοι  Προσφορών. 

Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται: 
 α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
 β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
 γ) Ο αριθμός  της διακήρυξης 
 δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
 ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
  

Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται  στην Ελληνική Γλώσσα και μέσα σε 
φακέλους  καλά σφραγισμένους, οι οποίοι φέρουν τις παραπάνω ενδείξεις.  

Στο κυρίως φάκελο  της προσφοράς τοποθετούνται: 
 
1. ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά» με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε αντίγραφα σύμφωνα με τον Ν. 
4250/2014  
2.Ο υποφάκελος «τεχνική προσφορά»με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά   
3.ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά» με την οικονομική προσφορά 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. 

 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της διακήρυξης. 
 Διευκρινίσεις γίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που 

γίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στους διαγωνισμούς δεν 
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Όσον  αφορά την Οικονομική προσφορά ισχύουν τα κάτωθι: 
1)Η  οικονομική  προσφορά  θα   συμπληρωθεί  στο  σχετικό  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς το οποίο δίνεται 
από το Δήμο και περιλαμβάνεται στα τεύχη του διαγωνισμού. 
2)Στο  έντυπο  οικονομικής προσφοράς  θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή σε 
ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση διαφοράς αριθμητικής και ολόγραφης γραφής 
υπερισχύει η ολόγραφη.  Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών  (κι  εφόσον  ο  φάκελος  
δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς είναι  πλήρης)  ορίζει  τον  ανάδοχο.   

Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο των μελών 
της εταιρείας. 

Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου των εντύπων οικονομικής 
προσφοράς. 
 
Άρθρο 9ο  
 Χρόνος ισχύος  των προσφορών 

1. Οι προσφορές θα ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή  και  θα   δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  

στην διαδικασία τουλάχιστον  έως 31/12/2015. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση. 

 

Άρθρο10ο  

Προσφερόμενη τιμή  

 
 

6 

1. Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία και θα είναι σε 
Ευρώ. Στην ως άνω συνολική δαπάνη των 61.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβάνεται, ως άνω, ο ΦΠΑ 23% 
και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  

2.  Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

  

Αρθρο 11ο  

Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 

 
Άρθρο 12ο 
 Αποσφράγιση προσφορών. 
Γενικά  
Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας αποσφραγίζει το φάκελο των προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
Η διαδικασία της αποσφράγισης γίνεται ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και 
μονογράφονται όλοι οι υποφάκελοι. Στη συνέχεια ανοίγεται ο υποφάκελος «δικαιολογητικά»  μονογράφεται 
αυτός και όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από το αρμόδιο όργανο. Στη συνέχεια η επιτροπή ανακοινώνει τους 
προσφέροντες που αποκλείστηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής είτε λόγω ουσιώδους απόκλισης από 
του όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή ανοίγει τις τεχνικές προσφορές. Η επιτροπή ανακοινώνει 
τους προσφέροντες που αποκλείστηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών είτε λόγω ουσιώδους απόκλισης από τους 
όρους της μελέτης. Κατόπιν ανοίγει τις οικονομικές προσφορές των μη αποκλεισμένων από τη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είναι δημόσια. Στη συνέχεια οι φάκελοι 
αποστέλλονται στο αρμόδιο όργανο μαζί με τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης  για την τελική 
κατακύρωση μαζί και με τις τυχόν ενστάσεις και την γνωμοδότηση της επιτροπής για αυτές. 
 
Ειδικά 
Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας για την επίδοση προσφορών κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεώς των, η δε 
επιτροπή αφού συνεδριάσει δημόσια, προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής με την σειρά που κατατέθηκαν γεγονός, που βεβαιώνεται με τις υπογραφές των μελών της επιτροπής.  
Μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στο φάκελο των δικαιολογητικών (πρωτότυπα και 
αντίγραφα). Οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς παραμένουν σφραγισμένοι και 
αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό του εξωτερικού φακέλου. 
Μετά όλοι εκείνοι που παρίστανται βγαίνουν έξω από το γραφείο και η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποκλείει όλους εκείνους τους συμμετέχοντες που κατά την 
κρίση της επιτροπής δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Η σχετική  απόφαση καταχωρείται στα  
πρακτικά, η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια και ανακοινώνονται οι αποκλεισμένοι και επιστρέφονται σε αυτούς 
σφραγισμένοι οι εσωτερικοί φάκελοι, εκτός αν αυτοί δηλώσουν ότι θα κάνουν ένσταση. Στη συνέχεια  η 
επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις τεχνικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί 
ως παραπάνω (αυτές που δεν αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν 
παραβιάστηκε η αποσφράγισή τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς 
(μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην 
αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί ως παραπάνω (αυτές 
που δεν αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η 
αποσφράγισή τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς (μονογράφοντας 
απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Τέλος το πρακτικό κλείνεται αφού οριστεί ο προσωρινός 
μειοδότης και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης επιστρέφονται σε αυτούς που 
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αποκλείστηκαν  οι εγγυητικές επιστολές εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ότι θα υποβάλουν ένσταση οπότε αυτές 
παρακρατούνται. 
Η αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών όσων οι φάκελοι δικαιολογητικών ήταν πλήρεις και η 
ανακήρυξη μειοδότη γίνεται στην ίδια συνεδρίαση. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης προσφοράς στην δημοπρασία ή άγονης ή ασύμφορης διαδικασίας  θα πραγματοποιηθεί   
επαναληπτική δημοπρασία με του ίδιους ή άλλους όρους σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Οικονομική  
Επιτροπή με   απόφασή της ή θα εισηγηθεί στο ΔΣ την απευθείας ανάθεση ή διαπραγμάτευση. 
 
 
Άρθρο 13ο 
Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή του προς  
το  αρμόδιο όργανο  του Δήμου   που αποφασίζει σχετικά προτείνει: 
α) Την κατακύρωση της δημοπρασίας σε έναν ανάδοχο  
β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους ή την απ’ ευθείας ανάθεση ή 
διαπραγμάτευση από το ΔΣ. 
 
 
Άρθρο 14ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Κατά της νομιμότητας  διεξαγωγής του διαγωνισμού , μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή  της δημοπρασίας. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας ή στο δήμο . Οι ενστάσεις που κατατίθενται 
στο δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή της δημοπρασίας . 

Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 
Πιο αναλυτικά ισχύουν τα παρακάτω: 

α)  Ενστάσεις κατά της διακήρυξης 
Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των προσφορών. 
  Η σχετική απόφαση του  αρμοδίου οργάνου  εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν την διενέργεια του 
διαγωνισμού. 
β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής  σε αυτόν, υποβάλλονται 
μόνο από  συμμετέχοντα  στον διαγωνισμό ή αποκλεισμένο από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του 
διαγωνισμού αλλά η απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική  Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 

Οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου  που λαμβάνονται για τις ενστάσεις, κοινοποιούνται γραπτώς στους 
ενδιαφερόμενους 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 
Άρθρο 15ο  
Κατακύρωση-Σύμβαση 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με όλες τις κείμενες διατάξεις. 

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της, θα είναι ετήσια με δυνατότητα παράτασης 
αυτής μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού. 

Άρθρο 16ο  
Τόπος και τρόπος παράδοσης 
Η παράδοση των υλικών από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κατόπιν σχετικών εντολών της Υπηρεσίας (όπου 
και σε όποιες ποσότητες η Υπηρεσία υποδεικνύει και επιθυμεί) 
Τα υπό προμήθεια υλικά για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 
ισχύει πλήρως όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια) για τις τεχνικές 
προδιαγραφές αυτού του τύπου υλικών. 
Στις τιμές προμήθειας υλικών συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τους όπου καθορίσει η Υπηρεσία μας (εργοτάξιο ή 
οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής του Δήμου μας) 
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Η παράδοση των υλικών θα γίνεται, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εντός τριών εργάσιμων ημερών. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της 
ορισθείσης προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να 
πληρώσει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις  στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε 
μέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
προμηθευτή. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης 
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί  το από υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία 
παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία 
κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο ανάδοχος  καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με 
τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο ανάδοχος οφείλει 
να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχούσας ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται κατά την 
κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα 
εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του Δήμου μας. 
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων υλικών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – σύμβαση. 
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, της αυξομείωσης των 
επιμέρους ποσοτήτων ανά είδος υλικού της προμήθειας, μόνο όμως με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει 
υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 
 
 
Άρθρο 17ο  
Καλή εκτέλεση 

Για την καλή εκτέλεση  και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης απαιτείται να κατατεθεί από τον   
ανάδοχο, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης ίση με 5% της 
συμβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.23%. 

Ο  ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της 
διακήρυξης, της μελέτης , της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης  που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Πιο αναλυτικά θα ισχύουν τα παρακάτω: 

- Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα: (1 ) Την ημερομηνία έκδοσης.  (2) Τον εκδότη.  (3) Τον οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.   (4) Τον αριθμό της εγγύησης.   (5) Το ποσόν που καλύπτει η 
εγγύηση.   (6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.   (7) 
Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης και της σχετικής μελέτης.   (8) 'Ότι η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.   (9) 'Ότι 
το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου  που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί 
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής εγγραφής ειδοποίησης.   (10) Ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   (11) Την 
ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 
παραλάβει τα είδη της μελέτης, πλέον δύο (2) μήνες.   (12)ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί το 
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

 
 Άρθρο 18ο  
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Πληρωμή αναδόχου. 
Όσον αφορά όλη τη διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης τιμολογίων (από την αρχή έως το πέρας της εκάστοτε 
αντίστοιχης διαδικασίας) ο ανάδοχος υποχρεούται σε εκ των προτέρων συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.  
Η πληρωμή θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων, τα 
οποία θα εκδίδονται μετά την τμηματική παραλαβή, εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών, εκδοθούν τα δελτία αποστολής και τιμολόγια και 
προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά.  

 

 Άρθρο 19ο  
Για ότι στη διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ή παρουσιάζει ασάφειες, υπερισχύουν ο 
Ν3463/2006 καθώς και όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 20ο  
Δημοσιεύσεις- Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο ΚΗΜΔΗΣ και όπου τούτο 
προβλέπει η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακήρυξης (αρχικής και τυχουσών επαναληπτικών), θα βαρύνουν τον  ανάδοχο. 
Οι αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πάντως πριν την πρώτη 
πληρωμή του αναδόχου. 
                                                                                                                            Η Δήμαρχος 

 
                                                                                                            Ιωάννα Κριεκούκη     

 
  

 

       Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, 
Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010). 
2. Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος      
       Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Το ΠΔ 28/80 
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
6. .Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   
7. Τις διατάξεις του Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις     

8. Την με αριθμ.μελέτη : ΔΠ 44/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
9.  Την αριθμ  116/9.6.2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μάνδρας- 

Ειδυλλίας με την οποία  εγκρίθηκε ο τρόπος προμήθειας οικοδομικών υλικών με τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού  

10. Την με αριθμ.224/1.9.2015 απόφαση της  Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης δαπάνης και  
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 30.6699.0002 με τίτλο : 
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» . 

11.  Όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εγκρίνει την Αριθ.ΔΠ 44/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις τεχνικές                  
      προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  
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      για  προμήθεια οικοδομικών υλικών 
2. Εγκρίνει την κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό 

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» ως έχουν ανωτέρω   
3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.2/2015 απόφαση      
      Οικονομικής  Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών για  
      αξιολόγηση  αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για 
       για το έτος 2015 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) 
  

 
 
Η απόφαση πήρε αα 225 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.226 
 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών ,Αυγουστίνα Νικηφ.Αβρανά , 
με   ΑΜΔΣΑ 30236, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου   Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές), στη δικάσιμο της 17 Σεπτεμβρίου 2015 για την 
υπεράσπιση των  συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη της 11296/2013 προσφυγής της 
ανώνυμης εταιρίας  με    την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»ή 
σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο.  

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγούμενη το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι έχει ασκηθεί Προσφυγή κατά 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από την 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρρας 8Α) που εκπροσωπείται νόμιμα.  

Συγκεκριμένα, στις 30.04.2013 η πιο πάνω ανώνυμη εταιρία κατέθεσε την από 29.04.2013 
Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθ. καταθ. 11296/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον χρηματικό κατάλογο 
Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2011 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για ποσό 
304.930,10 ευρώ πλέον προστίμου από 182.958,06 ευρώ, (β) του από 02.04.2013 και με αριθ. 
πρωτ. 5599 αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με 
αριθμό 28/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε 
άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ564/11.09.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ336/19.03.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
04.12.2014 ενώπιον του 8ου Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου. Μετά από αναβολή της υπόθεσης 
κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε εκ νέου για την 17 
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ.  

Για την υπεράσπιση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει  
δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία προτείνεται ο ορισμός της δικηγόρου Αθηνών, Αυγουστίνας 
Νικηφ. Αβρανά (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κατοίκου Βάρης Αττικής στην οδό Δεληγιάννη αριθ. 15, 
προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της πιο πάνω υπόθεσης και να υποβάλλει 
υπομνήματα, καθώς και κάθε αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση.  

Η οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Την εισήγηση της Προέδρου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
3. Όλο το σχετικό φάκελο. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές), στη 

δικάσιμο της 17 Σεπτεμβρίου 2015 για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και 
την απόρριψη της 11296/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  παράσταση της Αυγουστίνας Αβρανά 
του Νικηφόρου  (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κατοίκου Βάρης Αττικής, στην οδό Δεληγιάννη αρ. 15, 
καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω 
προσφυγής.  

2. Παρέχει στην ίδια πιο πάνω δικηγόρο την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το 
δικαίωμα όπως αντί του Δήμου και για λογαριασμό του υποβάλει υπομνήματα καθώς και κάθε 
αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση. 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη αμοιβής του πιο πάνω δικηγόρου για την παράστασή του, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον 23% ΦΠΑ (115,00€), δηλαδή συνολικά το ποσό των 
615,00 ευρώ.  

 
Η απόφαση πήρε αα 226 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.227 
 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών ,Αυγουστίνα Νικηφ.Αβρανά , με  
ΑΜΔΣΑ 30236, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου  Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές), στη δικάσιμο της 17 Σεπτεμβρίου 2015 για την 
υπεράσπιση των  συμφερόντων  του Δήμου μας και την απόρριψη της 11303/2013 προσφυγής της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε 
κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο.  

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
 
 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι έχει ασκηθεί Προσφυγή κατά 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από την 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρρας 8Α) που εκπροσωπείται νόμιμα.  

Συγκεκριμένα, στις 30.04.2013 η πιο πάνω ανώνυμη εταιρία κατέθεσε την από 29.04.2013 
Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθ. καταθ. 11303/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον χρηματικό κατάλογο 
Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2010 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για ποσό 
304.930,10 ευρώ πλέον προστίμου από 182.958,06 ευρώ, (β) του από 02.04.2013 και με αριθ. 
πρωτ. 5598 αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με 
αριθμό 27/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε 
άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ562/11.09.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ332/19.03.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
04.12.2014 ενώπιον του 8ου Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου. Μετά από αναβολή της υπόθεσης 
κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε εκ νέου για την 17 
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. 

Για την υπεράσπιση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει 
δικηγόρο με πάγια αντιμισθία προτείνεται ο ορισμός της δικηγόρου Αθηνών, Αυγουστίνας 
Νικηφ. Αβρανά (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κατοίκου Βάρης Αττικής στην οδό Δεληγιάννη αριθ. 15, 
προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της πιο πάνω υπόθεσης και να υποβάλλει 
υπομνήματα, καθώς και κάθε αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση.  

Η οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Την εισήγηση της Προέδρου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
3. Όλο το σχετικό φάκελο. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές), στη 

δικάσιμο της 17 Σεπτεμβρίου 2015 για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και 
την απόρριψη της 11303/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παράσταση της Αυγουστίνας Αβρανά 
του Νικηφόρου  (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κατοίκου Βάρης Αττικής, στην οδό Δεληγιάννη αρ. 15, 
καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω 
προσφυγής.  

2. Παρέχει στην ίδια πιο πάνω δικηγόρο την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το 
δικαίωμα όπως αντί του Δήμου και για λογαριασμό του υποβάλει υπομνήματα καθώς και κάθε 
αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση. 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη αμοιβής του πιο πάνω δικηγόρου για την παράστασή του, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον 23% ΦΠΑ (115,00€), δηλαδή συνολικά το ποσό των 
615,00 ευρώ.  

 
Η απόφαση πήρε αα 227 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.228 
 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών ,Αυγουστίνα Νικηφ.Αβρανά , με    
ΑΜΔΣΑ 30236, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές), στη δικάσιμο της 17 Σεπτεμβρίου 2015 για την υπεράσπιση των  
συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη της 11290/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με  
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε κάθε μετ’αναβολή 
δικάσιμο. 

 
 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της 
Δημάρχου  ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
 
 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος και  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγούμενη το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι έχει ασκηθεί Προσφυγή κατά 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από την 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρρας 8Α) που εκπροσωπείται νόμιμα.  

Συγκεκριμένα, στις 30.04.2013 η πιο πάνω ανώνυμη εταιρία κατέθεσε την από 29.04.2013 
Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθ. καταθ. 11290/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον χρηματικό κατάλογο 
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2011 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για ποσό 
106.403,49 ευρώ πλέον προστίμου από 63.842,09 ευρώ, (β) του από 02.04.2013 και με αριθ. 
πρωτ. 5604 αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με 
αριθμό 33/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε 
άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ591/12.09.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ337/19.03.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
04.12.2014 ενώπιον του 8ου Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου. Μετά από αναβολή της υπόθεσης 
κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε εκ νέου για την 17 
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. 

Για την υπεράσπιση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει 
δικηγόρο με πάγια αντιμισθία προτείνεται ο ορισμός της δικηγόρου Αθηνών, Αυγουστίνας 
Νικηφ. Αβρανά (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κατοίκου Βάρης Αττικής στην οδό Δεληγιάννη αριθ. 15, 
προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της πιο πάνω υπόθεσης και να υποβάλλει 
υπομνήματα, καθώς και κάθε αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση.  

Η οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Την εισήγηση της Προέδρου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
3. Όλο το σχετικό φάκελο. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές), στη 

δικάσιμο της 17 Σεπτεμβρίου 2015 για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και 
την απόρριψη της 11290/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παράσταση της Αυγουστίνας Αβρανά 
του Νικηφόρου  (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κατοίκου Βάρης Αττικής, στην οδό Δεληγιάννη αρ. 15, 
καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω 
προσφυγής.  

2. Παρέχει στην ίδια πιο πάνω δικηγόρο την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το 
δικαίωμα όπως αντί του Δήμου και για λογαριασμό του υποβάλει υπομνήματα καθώς και κάθε 
αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση. 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη αμοιβής του πιο πάνω δικηγόρου για την παράστασή του, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον 23% ΦΠΑ (115,00€), δηλαδή συνολικά το ποσό των 
615,00 ευρώ.  
 

Η απόφαση πήρε αα 228 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.229 
 
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών ,Αυγουστίνα Νικηφ.Αβρανά , 
με ΑΜΔΣΑ 30236, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας την ενώπιον του 
Διοικητικού  Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές), στη δικάσιμο της 17 Σεπτεμβρίου 2015 
για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη της 11289/2013 
προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 
 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της 
Δημάρχου  ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
 
 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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H Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγούμενη το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι έχει ασκηθεί Προσφυγή κατά 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από την 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρρας 8Α) που εκπροσωπείται νόμιμα.  

Συγκεκριμένα, στις 30.04.2013 η πιο πάνω ανώνυμη εταιρία κατέθεσε την από 29.04.2013 
Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθ. καταθ. 11289/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον χρηματικό κατάλογο 
Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2008 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για ποσό 
304.930,10 ευρώ πλέον προστίμου από 182.958,06 ευρώ, (β) του από 02.04.2013 και με αριθ. 
πρωτ. 5596 αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με 
αριθμό 25/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε 
άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ593/12.09.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ338/19.03.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
04.12.2014 ενώπιον του 8ου Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου. Μετά από αναβολή της υπόθεσης 
κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε εκ νέου για την 17 
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. 

Για την υπεράσπιση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει 
δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, προτείνεται ο ορισμός της δικηγόρου Αθηνών, Αυγουστίνας 
Νικηφ. Αβρανά (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κατοίκου Βάρης Αττικής στην οδό Δεληγιάννη αριθ. 15, 
προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της πιο πάνω υπόθεσης και να υποβάλλει 
υπομνήματα, καθώς και κάθε αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση.  

Η οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Την εισήγηση της Προέδρου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
3. Όλο το σχετικό φάκελο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές), στη 
δικάσιμο της 17 Σεπτεμβρίου 2015 για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και 
την απόρριψη της 11289/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παράσταση της Αυγουστίνας Αβρανά 
του Νικηφόρου  (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κατοίκου Βάρης Αττικής, στην οδό Δεληγιάννη αρ. 15, 
καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω 
προσφυγής.  

2. Παρέχει στην ίδια πιο πάνω δικηγόρο την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το 
δικαίωμα όπως αντί του Δήμου και για λογαριασμό του υποβάλει υπομνήματα καθώς και κάθε 
αίτηση ή δήλωση σχετική με την ανωτέρω υπόθεση. 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη αμοιβής του πιο πάνω δικηγόρου για την παράστασή του, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον 23% ΦΠΑ (115,00€), δηλαδή συνολικά το ποσό των 
615,00 ευρώ.  
 

Η απόφαση πήρε αα 229 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
     
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.230 
 
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών, Αυγουστίνα Νικηφ.Αβρανά , 
με ΑΜΔΣΑ 30236, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών ( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) για τη συζήτηση της από 17.7.2015 
(74352/8525/2015) αίτησης της κας Μιχαήλου Βασιλικής κατά του Δήμου  ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο. 
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
  

 
Απόντα  μέλη: 

 1. Δουδέσης Δημήτριος 
  2. Αδάμ Μελετιος 



 

 

 

 

 
 

     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 12ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  ανέφερε ότι επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να ορισθεί 
πληρεξούσιος δικηγόρος για  να εκπροσωπήσει το Δήμο  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)   για τη συζήτηση της από 17.7.2015 (αριθμ.κατ. 74352/8525/2015) 
αίτησης της κας Μιχαήλου Βασιλικής κατά του Δήμου ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή  να αναθέσουν την 

εκπροσώπηση του Δήμου στη δικηγόρο Αθηνών, Αυγουστίνα Νικηφ. Αβρανά (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κάτοικο 

Βάρης Αττικής στην οδό Δεληγιάννη αριθ. 15, προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της πιο 

πάνω υπόθεσης ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμό της. 
 

 
Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

   Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του  
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010) και μετά από διαλογική συζήτηση.  

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

Tην παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών, Αυγουστίνα Νικηφ. 
Αβρανά, με   ΑΜΔΣΑ 30236, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) για τη συζήτηση της 
από 17.7.2015 (74352/8525/2015) αίτησης της κας Μιχαήλου Βασιλικής (κατά του Δήμου)  ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο 
 

 
 
  Η δικηγορική αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου θα είναι το ποσό των διακοσίων τριάντα έξι ευρώ 
(236,00€) πλέον ΦΠΑ (23%) ποσού 54,28 ευρώ και εξόδων 8,15€, ήτοι συνολικά ποσό 298,43 ευρώ.  
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 230 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα  1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.231 
 

 
Ανατροπή ανεκτέλεστης δέσμευσης πίστωσης ποσού 24.600,00€ από τον ΚΑ 15.6484.0001 με τίτλο 
«Έξοδα  Κατασκηνώσεων παιδιών» 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

 
Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 13ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω: 

  1) την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆  σύμφωνα με την οποία:  
«Με  την  καταχώρηση  της  πράξης  ανάληψης  της  υποχρέωσης  στο  µητρώο  δεσµεύσεων  
δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης 
(άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π∆ 113/2010).Η δεσµευθείσα 
πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για  άλλη  δαπάνη,  εκτός  αν  η  ανάληψη  της  υποχρέωσης  
ανατραπεί  και  η  δέσµευση  της  πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήµου.  
  Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου 
κατά περίπτωση  οργάνου  διάθεσης  της  πίστωσης  (δηµάρχου,  οικονοµικής  επιτροπής,  
δηµοτικού συµβουλίου)στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5Π∆ 113/2010):  
α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.  
β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 
στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για  δαπάνη που 
δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται 
στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη 
εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται µε νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού 
έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται  µόνο  αν  απομένει  υπόλοιπο  στον  
οικείο  κωδικό  αριθµό  (άρθρο  4  παρ.  5  Π∆ 113/2010)».  
2) την με αριθμ. 156/18.5.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 
δέσμευση πίστωσης ποσού 24.600,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6484.0001 με τίτλο «Έξοδα 
κατασκηνώσεων παιδιών»  
3) την με αριθμ. 331/18.5.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη με την 
οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 24.600,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6484.0001 οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο «Έξοδα κατασκηνώσεων παιδιών» 
4) την με αριθμ. ΣΥΜΑΑΥ 3/28.8.2015 απόφαση ανατροπής δέσμευσης πίστωσης ποσού 
24.600,00€ από τον ΚΑ 15.6484.0001 με τίτλο  «Έξοδα κατασκηνώσεων παιδιών» 
5) το γεγονός ότι η δαπάνη αφορά μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Ιούλιο-Αύγουστο) 
 
 Αμέσως μετά κλήθηκε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με την ανατροπή της σχετικής 
πίστωσης καθώς πρόκειται για μία δαπάνη που αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Ιούλιο-
Αύγουστο) και δεν πραγματοποιήθηκε  από το Δήμο.  
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την ανατροπή της ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης ποσού 24.600,00,€ από 
τον ΚΑ 15.6484.0001 με τίτλο «Έξοδα κατασκηνώσεων παιδιών» λόγω μη πραγματοποίησης 
της συγκεκριμένης δαπάνης. 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 231 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 



 
 

3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

                                       Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
                                        Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 232 
 

   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2015. 
  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/10.  
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 

 

 

 

   

 
 

 

       H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 14ο θέμα της   
ημερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των μελών: την από 28.8.2015 εισήγηση της  Προϊσταμένης       

     Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την αναμόρφωση του Π/Υ που έχει ως κάτωθι: 

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                     Μάνδρα:  28.8.2015                                                                                                              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            
      Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                                          
      Τηλέφωνο:  2132014900                                                                                                                                          
      ΦΑΧ:        2105555880                                                        
      Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                                                       Προς Οικονομική Επιτροπή 

                                                           Δημοτικό Συμβούλιο                               
                                                                                                              

                                                                                                              
     

                                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Η δημιουργία εσόδου ΚΑΕ1328.0008 πραγματοποιείται κατόπιν της υπ’αριθμ.141/28.8.2015 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου όπου με την  οποία γίνεται  αποδοχή χρηματοδότησης για την λειτουργία του 
2ου Παιδικού Σταθμού Μάνδρας ποσού 135.300€. 
Η μείωση του ΚΑΕ 006737001 «Χρηματοδοτήσεις Κοινωφελών Επιχειρήσεων» πραγματοποιείται 
λόγω της λύσης της κοινωφελούς  επιχείρησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 111/9.6.2015 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η δημιουργία των ΚΑΕ Εξόδων 80.8111.0001, 80.8117.0001, 80.8117.0002 οι οποίοι αφορούν 
αναλήψεις  υποχρεώσεων  της τεθείσας σε εκκαθάριση κοινωφελούς Επιχείρησης πραγματοποιείται 
κατόπιν  της με την υπ’ αρίθμ 14832/24.7.2015. επιστολή των ορισμένων για την εκκαθάριση Ορκωτών 
Ελεγκτών καθώς  και της υπ’ αριθμ. 124/24.6.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η ενίσχυση των ΚΑΕ Εξόδων κρίνεται σκόπιμη για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του 
Δήμου.  

 
                                                                                                  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
                                                                                                      Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                                                                                      Αναστασία Φουτούλη   
                                                                                

                                   Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  
 
 

Η Οικονομική  Επιτροπή 
         Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και  : 

 1.τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).  
 2.το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 3.την παρ 5 άρθ. 23 Ν. 3536/07 
 4.το εγγρ. 28376/18.07.2012 ΥΠ.ΕΣ 
 5.την παρ.5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 
 6.την από 28.8.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

   
                                                           Αποφασίζει Ομόφωνα  
 
       A. Την κατάρτιση του παρακάτω σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015    

                 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Η προτεινόμενη αναμόρφωση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί. 
Η απόφαση πήρε αα 232 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
 
 
                               

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01.09.2015 

Δημιουργία Εσόδου                                                                                       Αρχικό ποσό                            Τελικό 
ποσό 

     1328.0008 
Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προμήθεια 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του 2

ου
 Παιδικού Σταθμού 

Μάνδρας 
 135.300,00 135.300,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   135.300,00   
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   29.241,15   
 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   164.541,15   
    
Μείωση  ΚΑΕ Εξόδων 
00.6737.0001 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων  350.000,00 350.000,00 0,00 
15.6232.0002 Μίσθωμα χώρου για χρήση εργοταξίου 3.000,00 3.000,00 0,00 
20.6673.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων 7.000,00 5.000,00 2.000,00 

25.6117.0004 Συντήρηση γεωτρήσεων 10.000,00 10.000,00 0,00 

10.7131.0001 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχ/τος 7.000,00 4.000,00 3.000,00 

20.6672.0001 Ανταλλακτικά μηχανημάτων εργου 11.250,00 11.250,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   383.250,00   
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   164.541,15   

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   547.791,15  
    

Δημιουργία  ΚΑΕ Εξόδων 

80.8111.0001 
Πληρωμή δεδουλευμένων  αποδοχών προσωπικού 
ΚΕΔΗΜΕ  

103.128,00 103.128,00 

80.8117.0001 Οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ  228.888,00 228.888,00 

80.8117.0002 Οφειλές σε Δ.Ο.Υ (ΦΜΥ, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΛΠ)  17.725,83 17.725,83 

15.6473.0003 
Έξοδα διατροφής για τους συμμετέχοντες στις 
βουλευτικές εκλογές της 20

ης
 Σεπτεμβρίου 2015  

3.500,00 
 

25.7312.0009 Κατασκευή τριτεύοντος δικτύου ακαθάρτων  4.500,00  

10.6142.0007 
Εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης γραφείων 
δημαρχείου 

 9.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ   366.741,83   
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   547.791,15   

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   181.049,32   
    
Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων 

20.7325.0004 
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές της 
τοπ.κοιν. Βιλλίων 

10.000,00 8.000,00 18.000,00 

10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 6.000,00 4.000,00 10.000,00 
10.7133.0007 Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού σταθμού 30.000,00 59.300,00 89.300,00 

10.6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. με σύμβαση αορίστου 
χρόνου, ορισμένου χρόνου 

 32.500,00 5.000,00 37.500,00 

30.6021.0001 
Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών) 

20.000,00 10.000,00 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   86.300,00   
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   181.049,32   

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   94.749,32   

      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -21-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.233 
 

Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’αριθμ.55/2015 διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε από το 
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας στο όνομα της κας Μίνη Γαρυφαλιάς του Αθανασίου. 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 1.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.16537/28.8.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής α) την με αριθμ.55/2015 διαταγή πληρωμής από 
τιμολόγια του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας επ’ ονόματι της κας Μίνη Γαρυφαλιάς και η οποία 
κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 31.7.2015 και έλαβε αριθμ.πρωτ. 15242/31-7-2015 σε συνέχεια του 
με αριθμ 65/15 πρώτου εκτελεστού απόγραφου και β) την από 28.8.2015 γνωμοδότηση της 
Δικηγόρου  Αθηνών κας Αυγουστίνας Νικ. Αβρανά με ΑΜΣΔΑ 30236 
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Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής όπως αποφασίσουν σχετικά καθώς η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω 

  
      
       

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 Τη μη άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμ.55/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Ελευσίνας εκδοθείσας  επ’ ονόματι και κατόπιν αίτησης της κας Μίνη Γαρυφαλιάς του 

Αθανασίου και με την οποία ο Δήμος υποχρεώνεται να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των 

16.200,74€ με το νόμιμο τόκο από την παρέλευση της εξωδίκου παρέλευσης προθεσμίας των 

δεκαπέντε ημερών, ήτοι την 19.06.2013 και μέχρι την εξόφληση, καθώς και τα αναλογούντα 

δικαστικά έξοδα. 

Η απόφαση πήρε αα 233 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 1.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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