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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -26-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.260 
 
 

Εκδίκαση ένστασης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του με 
αριθμ. πρωτ. 18415/23.9.2015 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 
Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105»  

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 29.9.2015 ημέρα Tρίτη 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.18590/25.9.2015  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 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 Μελέτιος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών Επιτροπής : 
 
α) την με αριθμ. 152/9.9.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού 
σταθμού στο Ο.Τ. 105 μετά τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία. 
β) την με αριθμ. 236/9.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε  
η δέσμευση πίστωσης ύψους 28.344,61€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος της   
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0007 του οικονομικού έτους 2015 με 
τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού» 
γ) την με αριθμ.237/9.9.2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
δέσμευση πίστωσης ύψους 20.448,75€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος της   
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0006 του οικονομικού έτους 2015 με 
τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την λειτουργία του παιδικού σταθμού» 
δ) την με αριθμ. 238/9.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
δέσμευση πίστωσης ύψους 24.981,30€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος της   
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0002 του οικονομικού έτους 2015 με 
τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την λειτουργία του παιδικού σταθμού» 
ε) την με αριθμ. 239/9.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
έγκριση της αριθ.ΔΠ 31/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των τεχνικών  
προδιαγραφών που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για 
προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105, η έγκριση της 
κατάρτισης των όρων και τευχών δημοπράτησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105» και η διενέργεια του   
διαγωνισμού από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.2/2015 απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών για  αξιολόγηση  
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για  το έτος 2015 
(άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) 
στ) το με αριθμ. πρωτ. 18415/23.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων  
ζ) την με αριθμ. πρωτ, 18526/24.9.2015 ένσταση της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. κατά του με αριθμ. πρωτ. 18415/23.9.2015  πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
η) το με αριθμ. πρωτ. 18536/25.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων  με το οποίο η επιτροπή κάνει δεκτή την 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και προτείνει την 
συνέχιση του διαγωνισμού και τη συνέχιση του διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών όλων των συμμετεχόντων όπως είχε καθοριστεί με το υπ’αριθμ.πρωτ. 
18451/23.9.2015 πρακτικό  
 

  
   Ακολούθησε συζήτηση και αμέσως μετά κλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει 
σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
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Αποφασίζει Ομόφωνα 
 Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 18536/25.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και κάνει αποδεκτή την ένσταση της εταιρείας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Γ.ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
  

 
Η απόφαση πήρε αα 260 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 29.9.2015 
    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. -26-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.261 
 
 

Έγκριση ή μη του με αριθμ.πρωτ. 18563/25.9.2015 της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για την κατακύρωση ή μη 
των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ.105» 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 29.9.2015 ημέρα Tρίτη 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.18590/25.9.2015  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 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 Μελέτιος 
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Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών Επιτροπής : 
 
α) την με αριθμ. 152/9.9.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού 
σταθμού στο Ο.Τ. 105 μετά τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία. 
β) την με αριθμ. 236/9.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε  
η δέσμευση πίστωσης ύψους 28.344,61€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος της   
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0007 του οικονομικού έτους 2015 με 
τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού» 
γ) την με αριθμ.237/9.9.2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
δέσμευση πίστωσης ύψους 20.448,75€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος της   
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0006 του οικονομικού έτους 2015 με 
τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την λειτουργία του παιδικού σταθμού» 
δ) την με αριθμ. 238/9.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
δέσμευση πίστωσης ύψους 24.981,30€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος της   
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0002 του οικονομικού έτους 2015 με 
τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την λειτουργία του παιδικού σταθμού» 
ε) την με αριθμ. 239/9.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
έγκριση της αριθ.ΔΠ 31/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των τεχνικών  
προδιαγραφών που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για 
προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105, η έγκριση της 
κατάρτισης των όρων και τευχών δημοπράτησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105» και η διενέργεια του   
διαγωνισμού από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.2/2015 απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών για  αξιολόγηση  
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για  το έτος 2015 
(άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) 
στ) την με αριθμ 260 /25.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Εκδίκαση 
ένστασης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του με αριθμ. πρωτ. 
18415/23.9.2015 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105»  
ζ) τα με αριθμ. πρωτ. 17368/10.9.2015, 17369/10.9.2015, 17370/10.9.2015 έγγραφα με τα οποία 
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Θριάσιο, Αμαρυσια, Ναυτεμπορική 
η) το με αριθμ.πρωτ. 18653/25.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων  
θ) τις προσφορές των εταιρειών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Γ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και ΓΑΒΡΙΗΛ Β. 
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ  Α.Β.Ε.Ε. 
 

  
   Ακολούθησε συζήτηση και αμέσως μετά κλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει 
σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
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Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ. 18563/25.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για την κατακύρωση  των 
αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία 
του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ.105» 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου  διαγωνισμού για την προμήθεια 
εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο ΟΤ 105»  
α) στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ που ανακηρύσσεται ανάδοχος 
για την ομάδα Β και συγκεκριμένα για την υποομάδα Β1 προσέφερε το ποσό των 
11.396,56€ , για την υποομάδα Β2 προσέφερε το ποσό των 3.186,93€ και για την 
υποομάδα Β3 προσέφερε το ποσό των 5.865,26€ 
β) στην εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ  Α.Β.Ε.Ε που ανακηρύσσεται ανάδοχος 
για την ομάδα Α και Γ και συγκεκριμένα για την υποομάδα Α1 προσέφερε το ποσό των 
22.750,08€ , για την υποομάδα Α2 προσέφερε το ποσό των 1954,47€ , για την υποομάδα 
Γ1 προσέφερε το ποσό των 10.614,97€ και την υποομάδα Γ2 προσέφερε το ποσό των 
17.191,65 € 

       3. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων   
 
  

 
Η απόφαση πήρε αα 261 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 29.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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