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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.251 
 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών ,Αυγουστίνα Νικηφ.Αβρανά , 
με   ΑΜΔΣΑ 30236, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Η΄ Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση με την αποδιδόμενη κατηγορία της ρύπανσης 
περιβάλλοντος με κατηγορούμενους τον κο Αρβανίτη Αναστάσιο  και Παρασκευά Χατζή ή σε 
κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο.  

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγούμενη το 1ο  έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να 
συζητηθεί ομόφωνα καθώς η δικάσιμος έχει ορισθεί για 28.9.2015) ανέφερε ότι στις 28 
Σεπτεμβρίου 2015 εκδικάζεται ενώπιον του Η’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η εις 
βάρος (α) του Αναστάσιο Αρβανίτη του Αθανασίου και (β) του Παρασκευά Χατζή του 
Αντωνίου, υπόθεση με την αποδιδόμενη κατηγορία της Ρύπανσης Περιβάλλοντος - παράβασης 
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του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 με τα στοιχεία Α.Β.Μ. ΒΦ/2011/1971. Η υπόθεση συζητείται 
μετά από την 5706/03-06-2012 Έφεση του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά της 
53965/2012 απόφασης του Α’ Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.  

Επειδή κατά την παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 ορίζεται ότι: 
«Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να 

παρίσταται το Δημόσιο, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των 
οποίων τελέσθηκε το έγκλημα, […]ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία, προς 
υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο και με αίτημα ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο 
μέτρο που είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται».  

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, να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής 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. 
 
( Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Αδάμ Μελέτιος απείχε από τη ψήφιση του συγκεκριμένου 

θέματος καθώς κατά δήλωση του είναι μάρτυρας κατηγορίας στη συγκεκριμένη υπόθεση) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο Αυγουστίνα Αβρανά του Νικηφόρου  (ΑΜ ΔΣΑ 30236), 

κάτοικο Βάρης Αττικής, στην οδό Δεληγιάννη αρ. 15, να παραστεί και να εκπροσωπήσει το 
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Η’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών όπου 
εκδικάζεται υπόθεση με κατηγορούμενους τον Αναστάσιο Αρβανίτη και τον Παρασκευά Χατζή 
που κατηγορούνται για το αδίκημα της «Ρύπανσης και υποβάθμισης του Περιβάλλοντος»   κατά 
τη δικάσιμο της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά 
από αναβολή.  

2.  Παρέχει στην ίδια πιο πάνω δικηγόρο την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το 
δικαίωμα όπως αντί του Δήμου και για λογαριασμό του δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής 
προς υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος των πιο πάνω κατηγορουμένων, καθώς η πράξη  
τελέστηκε στις 19.12.2011 εντός των ορίων του Δήμου και ειδικότερα σε αδιέξοδο δρόμο στη 
περιοχή «Βώρος» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αττικής παράλληλο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – 
Κορίνθου. 

3. 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. 

4. Εγκρίνει τη δαπάνη αμοιβής του πιο πάνω δικηγόρου για την παράστασή του, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 600,00€ πλέον 23% ΦΠΑ.  

  
Η απόφαση πήρε αα 251 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.252 
 

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) για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και 
την απόρριψη της 11285/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας  με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε κάθε μετ’ άναβολή δικάσιμο. 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενη το 1ο  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. 11285/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον χρηματικό κατάλογο 
Τελών Ακινήτου Περιουσίας έτους 2008 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για ποσό 7.641,18 
ευρώ πλέον προστίμου από 15.282,36 ευρώ, (β) του από 02.04.2013 και με αριθ. πρωτ. 5606 
αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με αριθμό 
35/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε άλλης 
συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ467/23.7.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ328/18.3.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
06.11.2014 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 01.10.2015, 
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 1ης Οκτωβρίου 2015 καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από 
αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη 
της 11285/2013 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 252 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
5. Αδάμ Μελέτιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                  Oρθή Επανάληψη ως προς τον 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                         αριθμό του τμήματος 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.253 
 
 

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 (4ο Τμήμα-Τριμελές) για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και 
την απόρριψη της 11295/2013 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο. 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενη το 2ο  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. 11295/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον 5603/2.4.2013 
χρηματικό κατάλογο Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων  έτους 2010 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. 5603 αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με αριθμό 32/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ420/3.7.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ316/18.3.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
04.11.2014 ενώπιον του 4ου Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου. Μετά από αναβολή της υπόθεσης 
κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε εκ νέου για την 06.10.2015, 
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 (4ο Τμήμα-Τριμελές), στη 

δικάσιμο της 6ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από 
αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη 
της 11295/2013 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 253 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 
 

3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.254 
 
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών, Αυγουστίνα Νικηφ. 
Αβρανά με ΑΜΣΔΑ 30236, όπως εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα-Τριμελές) για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου και την απόρριψη της 11305/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε κάθε μετ’αναβολή 
δικάσιμο. 
 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενη το 3ο  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. 11305/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον χρηματικό κατάλογο 
Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων  έτους 2008 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. 5601 αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με 
αριθμό 30/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε 
άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ471/23.7.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ339/18.3.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
06.11.2014 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 01.10.2015, 
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 1ης Οκτωβρίου 2015 καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από 
αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη 
της 11305/2013 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 254 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.255 
 

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 ) για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και 
την απόρριψη της 11274/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο. 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενη το 4ο  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. 11274/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον χρηματικό κατάλογο 
Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2012 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για ποσό 
29.304.59 ευρώ πλέον προστίμου από 58.609,18 ευρώ, (β) του από 02.04.2013 και με αριθ. 
πρωτ. 5610 αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με 
αριθμό 39/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε 
άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ465/23.7.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ317/18.3.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
06.11.2014 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 01.10.2015, 
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 1ης Οκτωβρίου 2015 καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από 
αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη 
της 11274/2013 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 255 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
5. Αδάμ Μελέτιος 
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                                                             Oρθή επανάληψη 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ως προς τον αριθμό κλήσης                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                και το ΑΒΕΜ                                      
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.256 
 

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) για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και 
την απόρριψη της 11285/2013 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας  με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε κάθε μετ’ άναβολή δικάσιμο. 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενη το 5ο  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. 11285/2013) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της με αριθμό 1 εγγραφής της εταιρίας στον χρηματικό κατάλογο 
Τελών Ακινήτου Περιουσίας έτους 2008 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για ποσό 7.641,18 
ευρώ πλέον προστίμου από 15.282,36 ευρώ, (β) του από 02.04.2013 και με αριθ. πρωτ. 5606 
αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, (γ) της με αριθμό 
35/21.03.2013 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και (δ) κάθε άλλης 
συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ469/23.7.2014 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: 
ΠΡΦ330/18.3.2014) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 
06.11.2014 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 01.10.2015, 
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 1ης Οκτωβρίου 2015 καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από 
αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και την απόρριψη 
της 11285/2013 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 256 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.257 
 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ από τον ΚΑ 10.7131.001 με 
τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος» 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

2. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 461/24.9.2015 έκθεση ανάληψης 
υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 3.000,00€ 
και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου από τον Κ.Α 10.7131.0001 με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος» 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 461/24.9.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων 
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 3.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7131.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 257 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.258 
 

Eκδίκαση των ενστάσεων της εταιρείας IM CONSTRUCTIONS M ΕΠΕ και της εταιρείας 
AMBER HELLAS EΠΕ για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» και 
έγκριση ή μη του με αριθμ. 18417/23.9.2015 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 
 

           Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  εισηγούμενη το 7ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι: 
 

1. την υπ’αριθμ 114/9.6.2015 απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε την διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικών 
υλικών συνολικού ποσού 61.500,00€  με πρόχειρο διαγωνισμό. 
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2. την υπ’αριθμ.220/1.9.015 απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε την 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 20.6699.0003  
με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών». 
3. την υπ’ αριθ.221/1.9.2015 απόφαση της Ο.Ε  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και 
καταρτίστηκαν οι  όροι του πρόχειρου  διαγωνισμού για προμήθεια υδραυλικών υλικών και 
αποφασίστηκε η διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού στις 17.9.2015 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 9.00 π.μ.(έναρξη παραλαβής από την επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 9:30 π.μ. (λήξη 
παραλαβής των προσφορών). 
4. το με αριθ.πρωτ: 18029/17.9.2015 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού   
Προμηθειών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών με το oποίο προτείνεται 
στην Οικονομική Επιτροπή η κήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια των 
ηλεκτρολογικών υλικών άγονου και η επανάληψη του διαγωνισμού,  καθώς οι προσφορές 
και των τριών διαγωνιζόμενων που συμμετείχαν δεν είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζει η 
διακήρυξη και οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
5. την με αριθμ.πρωτ. 18140/18.9.2015 ένσταση της εταιρείας AMBER HELLAS ΕΠΕ και 
την με αριθμ.πρωτ. 18148/18.9.2015 ένσταση της εταιρείας IM CONSTRUCTIONS M.EΠΕ 
κατά του με αριθμ.πρωτ. 18029/18.9.2015 πρακτικού της Επιτροπής 
6. το με αριθμ. πρωτ. 18417/23.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Θέμα: Εξέταση ενστάσεων πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για  
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών » του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί όπως  αναφέρετε στην αριθ. 221/1/9/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  61.500,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ 
για το σύνολο της προμήθειας : 
Στη Μάνδρα  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις  23 -9 -2015 ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 
8:00 ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, που 
συγκροτήθηκε με την αποφ. 2/2015 Οικονομικής Επιτροπής   και αποτελείται από τους: 
1 Λούκο Γεώργιο 
2.Τριαντόπουλο Ιωάννη  
3.Χριστοδούλου Ασημίνα  
 
Για  την εξέταση ενστάσεων  πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»  
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015.  Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  τη χαμηλότερη τιμή 
σε ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. 
Έχοντας 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) 

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. 
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7. Την υπ' αριθμ.ΔΠ42/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας 

8. Την υπ’αριθμ.114/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 

9. Την υπ'αριθμ221/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί "Έγκρισης μελέτης 
και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια υδραυλικών υλικών του 
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας για το έτος 2015" 

10. Το υπ’αριθμ.18029/2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών 

11. Την υπ’αριθμ.18148/2015 ένσταση της εταιρείας IM CONSTRUCTIONS M. EΠΕ 
12. Την υπ’ αριθμ.18140/2015 ένσταση της εταιρείας AMBER HELLAS ΕΠΕ 

 
                                                     Η Επιτροπή έκρινε ότι: 
1)Για την ένσταση της εταιρείας IM CONSTRUCTIONS M. ΕΠΕ  

 Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών η 
οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.2/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
στάλθηκε με ΦΑΞ στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού στις 17.9.2015 και στη 
συνέχεια διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

 Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που κατατέθηκαν αντί μίας Υπεύθυνης Δήλωσης με το 
περιεχόμενο που ζητά η υπ’ αριθμ.16726/1.9.2015 διακήρυξη λόγο ελλείψεως χώρου 
μπορεί να γίνουν και σε άλλη υπεύθυνη δήλωση.  

 Για τον δεύτερο λόγο απόρριψης που αφορά το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, 
αλλοιώνεται το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 της 
υπ’ αριθμ. 16726/1.9.2015 διακήρυξης που ρητά το ζητά έτσι. 

 Για τον λόγο αποκλεισμού της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. υπάρχει αναφορά στο υπ’ 
αριθμ.18029/2015 πρακτικό της Επιτροπής. 

 Για τον λόγο αποκλεισμού της εταιρείας AMBER HELLAS ΕΠΕ υπάρχει αναφορά στο 
υπ’ αριθμ. 18029/2015 πρακτικό της Επιτροπής  

2)Για την ένσταση της εταιρείας AMBER HELLAS ΕΠΕ ο τίτλος της διακήρυξης ζητείται από την 
διακήρυξη. 
  
 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η επιτροπή 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α. Την απόρριψη των ενστάσεων των ανωτέρω εταιρειών. 
Β.Την κήρυξη του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για  «Προμήθεια 
Ηλεκτρολογικών υλικών » του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 ως άγονο και την 
επανάληψή του. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Λούκος Γεώργιος 
Τριαντόπουλος Ιωάννης 
Χριστοδούλου Ασημίνα 
 
 
 

Ακολούθησε συζήτηση και αμέσως μετά η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε όπως αποφασίσει 
σχετικά   Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις του   
άρθρου  72 του Ν. 3852/2010 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ.18417/23.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απορρίπτει 
τις ενστάσεις των εταιρειών  AMBER HELLAS ΕΠΕ  και IM CONSTRUCTIONS M.EΠΕ 
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2. Κηρύσσει τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» του Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 άγονο. 
 

 
3. Αποφασίζει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικών 

υλικών» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 την Τρίτη 20.10.2015 και ώρα  9:00 πμ 
(έναρξη παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή)  μέχρι 9:30πμ (λήξη παραλαβής των 
προσφορών από την Επιτροπή) σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την 
221/1.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 258 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -25-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.259 
 

Εκδίκαση της ένστασης της εταιρείας  «ΟΛΥΜΠΙΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.» για το 
διαγωνισμό «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και έγκριση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 
18030/17.9.2015 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων. 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 28.9.2015 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.18515/24.9.2015  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 έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 
 

           Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  εισηγούμενη το 8ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι: 
 

1. την υπ’αριθμ 115/9.6.2015 απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Μάνδρας-  Ειδυλλίας  ενέκρινε την διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας υδραυλικών 
υλικών  συνολικού ποσού 61.500,00€  με πρόχειρο διαγωνισμό. 
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2. την υπ’αριθμ.222/1.9.015 απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε την 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 61.500,00€ από τον Κ.Α 25.6699.0002  
με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών». 
3. την υπ’ αριθ.223/1.9.2015 απόφαση της Ο.Ε  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και 
καταρτίστηκαν οι  όροι του πρόχειρου  διαγωνισμού για προμήθεια υδραυλικών υλικών και 
αποφασίστηκε η διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού στις 15.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 
9.00 π.μ.(έναρξη παραλαβής από την επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 9:30 π.μ. (λήξη 
παραλαβής των προσφορών). 
4.  τα  με αριθμ.πρωτ: 16717,16719,16720/1.9.2015 έγγραφα με τα δημοσιεύθηκε στις 
εφημερίδες «ΘΡΙΑΣΙΟ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» καθώς και στον πίνακα  
ανακοινώσεων (αποδεικτικό τοιχοκόλλησης) η με αριθμ. 16716/1.9.2015 περίληψη 
διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό. 
5. το με αριθ.πρωτ: 17800/15.9.2015 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού   
Προμηθειών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών  
6. την με αριθμ.πρωτ. 17840/16.9.2015 ένσταση της «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.» 
7. το με αριθμ. πρωτ. 18030/17.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
Προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων με το οποίο προτείνεται στην Οικονομική 
Επιτροπή να γίνει αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση καθώς θεωρεί ότι οι ισχυρισμοί που 
αναφέρονται στην ένσταση είναι βάσιμοι  και δεν πρέπει να γίνει δεκτή η προσφορά της 
εταιρείας BUIL& BOND  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ και να κατακυρωθεί ο 
πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλικών στην εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ   
8. την προσφορά της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ. 
9. την με αριθμ. ΔΠ43/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  
Ακολούθησε συζήτηση και αμέσως μετά η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε όπως αποφασίσει 
σχετικά   Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις του   
άρθρου  72 του Ν. 3852/2010 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 18030/17.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών  και κάνει 
δεκτή την με αριθμ. πρωτ. 17840/16.9.2015 ένσταση της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.» 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα  του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών 
υλικών  προϋπολογισμού 61.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  και στον οποίο 
ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ., η οποία προσέφερε 
το ποσό των 55.326,26€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

3. Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που αφορά την 
προμήθεια υδραυλικών υλικών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015  
 

 
Η απόφαση πήρε αα 259 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 28.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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