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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -31-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 288 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 360,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6161.0002 
με τίτλο «Συντήρηση λοιπών κτιρίων» 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 23.11.2015 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.21826/19.11.2015  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  έκτακτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα λόγω της άμεσης και 
επιτακτικής ανάγκης συντήρησης  κτιρίων έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 
522/20.11.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η 
δέσμευση πίστωσης ύψους 360,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 10.6261.0002 με τίτλο: «Συντήρηση λοιπών 
κτιρίων» 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 522/20.11.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη συντήρησης  κτιρίων 
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 360,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6261.0002 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Συντήρηση λοιπών κτιρίων» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 288 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.11.2015 
    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. -31-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 289 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 1840,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6661.0001 
με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημοτικού Μεγάρου» 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 23.11.2015 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.21826/19.11.2015  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 2ο  έκτακτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα λόγω της άμεσης και 
επιτακτικής ανάγκης προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής του Δημ. Μεγάρου  έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 521/20.11.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 1840,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 10.6661.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημ. Μεγάρου» 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 521/20.11.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής Δημ. Μεγάρου 
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 1840,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6661.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημ. Μεγάρου» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 289 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.11.2015 
    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. -31-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.290 
 

Aναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 23.11.2015 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.21286/19.11.2015  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 της Επιτροπής  την από 19.11.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και η οποία έχει ως εξής: 
 
«Η μείωση των ΚΑΕ εξόδων κρίνεται σκόπιμη διότι οι δαπάνες αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν. 
Η ανάγκη δημιουργίας του ΚΑΕ 25.7312.0039 εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του 
Βιολογικού Σταθμού Ερυθρών προκύπτει από την υπ’αριθμ.πρωτ. 21887/19.11.2015 εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Η ενίσχυση των ΚΑΕ εξόδων αφορά λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ενώ  η  
 ενίσχυση του ΚΑΕ εξόδων απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα συγκεκριμένα έργα που     
είναι αναγκαία.» 

 
 
 

                                              
                                                                                

       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 19.11.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

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

                 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23.11.2015 

Μείωση  ΚΑΕ Εξόδων                                                                                        Αρχ.Πίστωση     Αναμόρφ.       Τελ.Πίστωση 

10.6142.0004 Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων Δήμου 10.000,00 10.000,00 0,00 

15.6117.0002 Αμοιβές συμβάσεων ΚΕΠ 8.000,00 8.000,00 0,00 

15.6232.0001 Μισθώματα ΚΕΠ 3.520,00 3.520,00 0,00 

15.6471.0006 
Εξοδα πολιτιστικής εκδήλωσης Αγ. Παρασκευής Εργ. 
Κατοικιών δημ ενότητας Μάνδρας 

2.000,00 2.000,00 0,00 

30.6699.0002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 61.500,00 30.656,00 30.844,00 

30.7311.0004 
Κατασκευή αποθήκης και εξοπλισμός αυτής στο εργοτάξιο 
του Δήμου 

150.000,00 149.000,00 1.000,00 

30.7421.0005 Εκπόνηση μελέτης ΓΠΣ  Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 100.000,00 99.000,00 1.000,00 

25.6673.0001 Ανταλλακτικά υδρομετρητών 3.000,00 3.000,00 0,00 

30.7421.0007 
Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης δ. 
Βιλλίων 

10.000,00 10.000,00 0,00 

20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 5.000,00 0,00 

30.7322.0012 
Ανακατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Κ Μάνδρας και 
συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029Β/25-07-2014 

30.000,00 30.000,00 0,00 

30.7322.0014 
Ανακατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Κ Ερυθρών και 
συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029/25-7-2014 

20.000,00 20.000,00 0,00 

30.7322.0015 
Ανακατασκευή των παιδικών χαρών της τ.κ Οινόης και 
συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029Β/25-07-2014 

10.000,00 10.000,00 0,00 

20.7135.0009 Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 40.000,00 40.000,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   420.176,00   
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 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   69.219,03   

 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   489.395,03   

    

Δημιουργία  ΚΑΕ Εξόδων 

25.7312.0039 
Εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του 
Βιολογικού  Σταθμού Ερυθρών 

0,00 30.000,00 30.000,00 

15.6473.0004 
Εξοδα οργάνωσης εκδήλωσης για τη κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας 

0,00 3.000,00 3.000,00 

20.7135.0011 Προμήθεια οχήματος  4*4 τυπου PICKUP 0,00 40.000,00 40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   73.000,00   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   489.395,03   

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   416.395,03   

    

Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων 

00.6311 Φόροι τόκων 10.000,00 5.500,00 15.500,00 

00.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 13.000,00 2.500,00 15.500,00 

00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 150.692,00 66.100,00 216.792,00 

10.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 17.000,00 2.000,00 19.000,00 

25.6213.0001 Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ 916.000,00 150.000,00 1.066.000,00 

15.6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου, 
ορισμένου χρόνου & με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

35.000,00 6.200,00 41.200,00 

30.6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου, 
ορισμένου χρόνου & με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

8.097,61 1.700,00 9.797,61 

10.6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου, 
ορισμένου χρόνου & με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

37.656,32 7.000,00 44.656,32 

30.6051.0004 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου 
δικαίου (ΤΣΜΕΔΕ) 

14.000,00 2.500,00 16.500,00 

80.8261 Λοιπές επιστροφές    135,00 135,00 

30.7322.0013 
Ανακατασκευή παιδικών χαρών στην τ.κ Βιλλίων και 
συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029β/25-07-2014 

30.000,00 30.000,00 60.000,00 

25.7312.0031 Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτων ΔΚ Μάνδρας 0,01 75.000,00 75.000,01 

ΣΥΝΟΛΟ   348.635,00   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   416.395,03   

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   67.760,03   

 
B. H προτεινόμενη αναμόρφωση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση  

 
Η απόφαση πήρε αα 290 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.11.2015 
    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. -31-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 291 
 

Έγκριση ή μη του με αριθμ.πρωτ. 21521/13.11.2015 πρακτικού της Επιτροπής για τη 
διενέργεια του Διαγωνισμού «Ανταλλακτικά –ελαστικά οχημάτων (προμήθεια 
συντήρηση και επισκευή) 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 23.11.2015 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.21826/19.11.2015  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 2ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών Επιτροπής : 
 
1) την με αριθμ. 110/2.6.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών –ελαστικών οχημάτων (προμήθεια-
συντήρηση-επισκευή) του Δήμου μετά τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού 
 
2) την με αριθμ. 175/9.6.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε  
η δέσμευση πίστωσης ποσού 119.913,16€ από τους ΚΑ 10.6671, 20.6263.0001, 20.6671.0003, 
20.6671.0001, 20.6671.0004, 20.6671.0005, 30.6264.0001, 30.6264.0003, 30.6671.0002, 
30.6672.0001, 20.6263.0004, και 20.6672.0002 με τίτλους:«Ανταλλακτικά     μεταφορικών μέσων, 
συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων , Ανταλλακτικά ημιφορτηγών, Ανταλλακτικά 
απορριμματοφόρων ,Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών μέσων , Προμήθεια ελαστικών 
μεταφορικών μέσων ,συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Τ.Υ, Συντήρηση και επισκευή 
ελαστικών μηχανημάτων έργου ,Ανταλλακτικά φορτηγών, Ανταλλακτικά    μηχανημάτων  έργου, 
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών και Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων  έργου» 
 
3) την με αριθμ. 176/9.6.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
έγκριση της αριθ.ΔΠ 41/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και  η  
κατάρτιση των όρων και τευχών δημοπράτησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό «Ανταλλακτικά-
ελαστικά  οχημάτων (προμήθεια-συντήρηση & επισκευή) και η διενέργεια του   διαγωνισμού από 
την επιτροπή που ορίστηκε με την με αριθ.32/8.4.2013 απόφαση Δημάρχου 
 
4) τα με αριθμ. πρωτ. 17125/7.9.2015, 17127/7.9.2015, 17129/7.9.2015, 17130/7.9.2015, 
17128/7.9.2015, 17124/7.9.2015, έγγραφα με τα οποία δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες  
Ναυτεμπορική, Ημερησία, Αμαρυσία,  Θριάσιο,  Ελευθερος Διάλογος και στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και τα με αριθμ. πρωτ. 17132/7.9.2015 και 17131/7.9.2015 έγγραφα με τα οποία η 
διακήρυξη απεστάλη στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και Τεχνικό 
Επιμελητήριο καθώς και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  
5) την με αριθμ.16612 διακήρυξη του διαγωνισμού και την με αριθμ.πρωτ. 17123/7.9.2015 
περίληψη της διακήρυξης 
6) την με αριθμ. 287/9.11.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε 

 α) η μη εξέταση της με αριθμ πρωτ.. 20471/23.10.2015 ένστασης της εταιρείας ΙΜΠΕΞ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ και της με αριθμ.πρωτ. 20412/22.10.2015 ένστασης 
της εταιρείας BRINX (Εμπορική –κατασκευαστική ΑΕ) λόγω μη κατάθεσης του 
παραβόλου από τις ενιστάμενες εταιρείες 
  β) η έγκριση εν μέρει του με αριθμ.πρωτ. 20059/15.10.2015 πρακτικό της επιτροπής και 
συγκεκριμένα: 
1) Η απόρριψη της συμμετοχής της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ καθώς 
στον φάκελο της εταιρείας υπήρχε κατάσταση του προσωπικού αλλά δεν 
αποσαφηνίζονται τα ποσά για κάθε έτος στους ισολογισμούς που κατατέθηκαν και της 
εταιρείας Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ καθώς έχει διατυπωθεί διαφορετικά η υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 7 παρ. 9 της διακήρυξης όπου δεν αναφέρεται η μεταφορά 
οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο 
αναφέρονται εργασίες ελαστικών μόνο για επιβατικά αυτοκίνητα και όχι για φορτηγά, 
απορριμματοφόρα και γενικώς μεγάλα οχήματα που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος 
των οχημάτων του Δήμου , η φορολογική ενημερότητα έχει ισχύ έως τις 3.10.2015 ενώ η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  είναι 5.10.2015,δεν περιέχεται το 
απαιτούμενο από τη διακήρυξη έγγραφο περί εκπροσώπησης. 
 2). Η αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας BRINX (Εμπορική –κατασκευαστική ΑΕ) 
καθώς όπως προκύπτει από τον φάκελο της εταιρείας τα έντυπα καταστάσεων 
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προσωπικού που κατατέθηκαν είναι επίσημα έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας που χρησιμοποιούνται νομίμως  
3).  Η αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ 
καθώς το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Μαρκάτης Ευθύμιος δεν έχει εργασιακή σχέση με 
την εταιρεία και σύμφωνα με το άρθρο 7.Α.3 της διακήρυξης δεν απαιτείται ασφαλιστική 
ενημερότητα για το συγκεκριμένο μέλος («Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), 
αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 
διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο 
συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 
στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι στην επιχείρηση») 
γ) Η αποδοχή της συμμετοχής των εταιρειών ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΒΕΕ και  BRINX (Εμπορική –κατασκευαστική ΑΕ στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
δ)  ο ορισμός ως ημερομηνία για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την 
Παρασκευή 13  Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 
 

7) Το με αριθμ.πρωτ. 21521/13.11.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού 
8) Την με αριθμ.πρωτ. 21691/17.11.2015 ένσταση της εταιρείας BRINX (Εμπορική 
Κατασκευαστική ΑΕ)  κατά του με αριθμ. πρωτ. 21521/13.11.2015  για την οποία όμως δεν 
κατατέθηκε το απαιτούμενο παράβολο 
9) Τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
10) το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία προσφορά για την ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ και οι ανάγκες 
του Δήμου για προμήθεια , συντήρηση, επισκευή ελαστικών για την ομαλή και ασφαλή 
κίνηση των οχημάτων του Δήμου καθίστανται πλέον επιτακτικές 

 
 

  
   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  
 

            
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ. 21521/13.11.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού.  

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού  διαγωνισμού «Ανταλλακτικά-Ελαστικά οχημάτων» 
(προμήθεια-συντήρηση & επισκευή) 
α) για την ΟΜΑΔΑ 1 στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ  με ποσοστό 
έκπτωσης 28% για την προμήθεια ανταλλακτικών και 27,68€ τιμή εργατοώρας για τη 
συντήρηση –εργασίες ( ήτοι 16.013,12€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
β) για την  ΟΜΑΔΑ 2 στην εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με 
ποσοστό έκπτωσης 22% για την προμήθεια ανταλλακτικών και 30,84€ τιμή εργατοώρας για τη 
συντήρηση –εργασίες (ήτοι 2.095,20€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
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γ) για την ΟΜΑΔΑ 3 στην εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με 
ποσοστό έκπτωσης 22% για την προμήθεια ανταλλακτικών και 30,84€ τιμή εργατοώρας για τη 
συντήρηση –εργασίες (ήτοι 874,44€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
δ) για την ΟΜΑΔΑ 4 στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ με ποσοστό 
έκπτωσης 28% για την προμήθεια ανταλλακτικών και 27,68€τιμή εργατοώρας για τη συντήρηση 
–εργασίες (ήτοι 8.888,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
ε) για την ΟΜΑΔΑ 5 στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ με ποσοστό 
έκπτωσης 28% για την προμήθεια ανταλλακτικών και 27,68€ τιμή εργατοώρας για την 
συντήρηση –εργασίες (ήτοι 6.459,07€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
στ) για την ΟΜΑΔΑ 6 στην εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με 
ποσοστό έκπτωσης 22%  για την προμήθεια ανταλλακτικών και 30,84€ τιμή εργατοώρας για την 
συντήρηση –εργασίες (ήτοι 6.612,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
ζ) για την ΟΜΑΔΑ 7 στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ με ποσοστό 
έκπτωσης 10% για την προμήθεια ανταλλακτικών και 27,68€ τιμή εργατοώρας για τη 
συντήρηση –εργασίες (ήτοι 7.892,60€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
η) για την ΟΜΑΔΑ 8 στην εταιρεία  ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ABEE με ποσοστό 
έκπτωσης 5% για την προμήθεια ανταλλακτικών και 27, 68€ τιμή εργατοώρας για την 
συντήρηση-εργασίες (ήτοι 6.361,09€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
 
 

   3. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 
 
 
 

   4. Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο μόνο ως προς την ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ  και διαβιβάζει   
       το θέμα  στο Δημοτικό Συμβούλιο για απ’ευθείας ανάθεση λόγω της άμεσης και επιτακτικής  
       ανάγκης του Δήμου για την ομαλή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων και του γεγονότος ότι  
       η επανάληψη ενός ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα  

            
 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 291 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.11.2015 
    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. -31-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 292 
 

Έγκριση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 21729/18.11.2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών σχετικά με την 
κατακύρωση ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015. 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 23.11.2015 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.21826/19.11.2015  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 3ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών Επιτροπής : 
 
1) την με αριθμ.πρωτ. 171/13.10.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ανάκληση 
της με αριθμ. 116/9.6.2015 (ΑΔΑ: ΒΝΦΟΩΛΑ-ΨΓΥ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης 
της προμήθειας οικοδομικών υλικού με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού τους όρους του 
οποίου θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.  
 
 
2) την με αριθμ.61/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  προϋπολογισμού 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 73.793,85€  και στην οποία περιλαμβάνονται και τα οικοδομικά 
υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία 
 
3) την με αριθμ. 270/20.10.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την εγκρίθηκε η 
δέσμευση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 73.793,85€ για προμήθεια 
οικοδομικών υλικών  
 
4) την με αριθμ. 272/20.10.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
με αριθμ.61/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι τεχνικές προδιαγραφές που 
αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη μελέτη για το διαγωνισμό «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» και 
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια του Διαγωνισμού 
 
5) την με αριθμ. 20901 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Οικοδομικών 
Υλικών» και την με αριθμ.πρωτ. 20902/4.11.2015 περίληψη της διακήρυξης 
 
6) τα με αριθμ. πρωτ. 20904/4.11.2015, 20905/4.11.2015, 20903/4.11.2015,  έγγραφα με τα οποία 
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΜΑΡΥΣΙΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ  καθώς και το αποδεικτικό 
τοιχοκόλλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  
7)  το με αριθμ.πρωτ. 21729/18.11.2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων με το οποίο προτείνεται προς την Οικονομική 
Επιτροπή 
 
  Α) Η κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για "Προμήθεια οικοδομικών υλικών" του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015,  στην εταιρεία . ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠΠΑ 
Ο.Ε. διότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζει η διακήρυξη, η μελέτη και οι σχετικές 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει έως την προηγούμενη ημέρα κατακύρωσης από την οικονομική 
επιτροπή  τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της Διακήρυξης παρ. 6, 7 και 9 και  που αναφέρει στις  
Υπεύθυνες Δηλώσεις του και 
Β).Η ανάθεση της προμήθειας του πρόχειρου διαγωνισμού στην εταιρεία . ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΣΚΑΦΙΔΑΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠΠΑ Ο.Ε.   επειδή η προσφορά της καλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας και η οικονομική προσφορά είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για 
την υπηρεσία. 
 
8) την με αριθμ.πρωτ. 21849/19.11.2015 αίτηση της εταιρείας ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ-
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠΠΑ ΟΕ με την οποία κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 
άρθρου 6 της Διακήρυξης παρ. 6, 7 και 9 και  που αναφέρει στις  υπεύθυνες δηλώσεις του 
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9) την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠΠΑ 
ΟΕ 
  

  
 
 

  
   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  
 

            
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ. 21279/18.11.2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» 
Του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 στην εταιρεία ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ-
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠΠΑ ΟΕ  που προσέφερε το ποσό των 42.858,77€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) για την ομάδα Α  και το ποσό των 30.525,29€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την 
ομάδα Β 

3.   Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
 
 
            
 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 292 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.11.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


