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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 340 

 

 
Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη   κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
     
   Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο  έκτακτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα καθώς ο Δήμος πρέπει να 
προχωρήσει άμεσα στην επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση των χρηματικών 
διαθεσίμων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας )  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 
21.12.2015 εισήγηση του Προισταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και η οποία έχει ως εξής:  
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 «Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός και ο κοινοτικός ταμίας ορίζεται 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας 

και Οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό σε 

πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση 

των ταμειακών διαθέσιμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν 

επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου»  

Επίσης στην παρ. 3 του Ν.3463/2006 αναφέρεται  

«Ύστερα από απόφαση του δημοτικού  ή κοινοτικού συμβουλίου οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να 

καταθέτουν εντόκως τα έσοδα τους που προέρχονται από εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων ή 

από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, 

σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομα τους σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή σε Τράπεζα που καθορίζεται με την 

ίδια απόφαση». 

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/5.2.2008) 

«Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο 

δημοτικό  ή κοινοτικό ταμείο» η οποία ορίζει τα εξής: 

1. «Καθορίζει ως ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε   μετρητά στο 

χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ή κοινοτικού ταμείου σε ημερήσια βάση για την εξυπηρετηση της 

συναλλακτικής κίνησης του οικείου ΟΤΑ, ποσοστό δέκα τις εκατό (10%) του ενός (1/12) του 

συνολικού ποσού που του κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφαση μας περί 

κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων.  

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφασή του που εκδίδεται αμέσως κατά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος που αφορά ο προϋπολογισμός, 

δύναται να καθορίζεται μικρότερο χρηματικό ποσό, τηρούμενο σε μετρητά στο ταμείο του δήμου ή 

και της κοινότητας, από το ανώτερο τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτικές 

ανάγκες αυτού.» 

Δεδομένου ότι η προηγούμενη σύμβαση με τη Εθνική Τράπεζα λήγει στις 31-12-2015 ο Δήμος Μάνδρας 

– Ειδυλλίας θα πρέπει να συνάψει νέα σύμβαση συνεργασίας με Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή 

τραπεζικών εργασιών και για την διαχείριση των ταμειακών αποθεμάτων του. Η σύνθεση των 

διαθέσιμων του Δήμου από πλευράς πηγής προέλευσης τους, τρόπου διάθεσης των, χρονικής και 

ποσοτικής εκτίμησης αποθεματικού , ποικίλει κάθε φορά όμως με τα δεδομένα των τελευταίων ετών 

κρίνεται ασφαλής η εκτίμηση για  μέσο υπόλοιπο της τάξης των 5.300.000€.  

Προϋποθέσεις 

Οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:  

1. Πανελλαδική κάλυψη δικτύων και με υποκαταστήματα ή σημεία εξυπηρέτησης σε όλες τις 

δημοτικές ενότητες του Δήμου.  

2. Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες 

από το Δήμο καθώς και σε εξυπηρέτηση μεγάλων Δημόσιων Οργανισμών.  

Εκτιμούμαι ότι για την επιλογή του Πιστωτικού Ιδρύματος  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

1. Οικονομικά Οφέλη του Δήμου από την κατάθεση των ταμειακών διαθέσιμων του  
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2. Ποιότητα και χρόνοι εξυπηρέτησης των υπηρεσιών του Δήμου 

3. Διάφορα άλλα οφέλη από τις προσφερόμενες εργασίες των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 η αξιολόγηση του 

θέματος θα γίνει αρχικά από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και στη συνέχεια θα παραπεμφθεί 

στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με το 

άρθρο 171 του Ν. 3463/2006. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη  

1. την πολυετή συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα  

2. την υπ’ αριθμ. 23662/17-12-2015 πρόταση ανανέωσης σύμβασης της Εθνικής Τράπεζας 

3. και κυρίως ότι η Εθνική Τράπεζα είναι το μοναδικό πιστωτικό Ίδρυμα που εξυπηρετεί λόγω των 

υποκαταστημάτων της το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών ενοτήτων του Δήμου, σημειώνοντας 

ότι κανένα άλλο από τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν υποκαταστήματα ή ΑΤΜ στις δημοτικές 

ενότητες Ερυθρών και Βιλίων στοιχείο απαραίτητο για την καθημερινή κατάθεση των 

εισπράξεων των δημοτικών εισπρακτόρων Βιλίων, Ερυθρών και Οινόης. .  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε για ανανέωση της σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα και 

παρακαλούμε να εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να προβεί  στην 

λήψη σχετικής απόφασης.  

 Ακολούθησε συζήτηση εκφράστηκαν όλες οι απόψεις και τα μέλη της Επιτροπής κλήθηκαν 
όπως αποφασίσουν σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
Αφού έλαβε υπόψη της την από 21.12.2015 εισήγηση του Προισταμένου Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών και την με αριθμ.πρωτ. 23662/17.12.2015 πρόταση ανανέωσης σύμβασης της Εθνικής 
Τράπεζας 

            
Αποφασίζει Ομόφωνα 

     Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έντοκη κατάθεση των 
χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
καθώς είναι το μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα που εξυπηρετεί όλες τις δημοτικές ενότητες του 
Δήμου  

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 340 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 341 

 

 Παράταση σύμβασης με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ  ΕΠΕ  για προμήθεια πόσιμυ ύδατος 
στον οικισμό Αλεποχωρίου

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο  έκτακτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα καθώς αφορά την 
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παράταση σύμβασης για προμήθεια ύδατος στο Αλεποχώρι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους 
της περιοχής)  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής  α) την με αριθμ. 218/1.9.2015 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 10.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τον ΚΑ 25.6213.0002 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 
με τίτλο «Προμήθεια ύδατος για τον οικισμό Αλεποχωρίου) β) την με αριθμ. 20233/20.10.2015 
προσφορά της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΕΠΕ (Μεταφορά και διάθεση ύδατος με έδρα τα 
Μέγαρα, Αγ. Λαύρας 54) γ) την με αριθμ. 580/2015 απόφαση Δημάρχου για ανάθεση στην 
εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΕΠΕ της προμήθειας πόσιμου ύδατος για τον οικισμό 
Αλεποχωρίου συνολικού ποσού 9.999,51€ δ) την με αριθμ. Δ25/2015 μελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και ε) την με αριθμ.πρωτ. 20518/26.10.2015 σύμβαση που υπεγράφη με 
την εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΕΠΕ και συγκεκριμένα το άρθρο 3 σύμφωνα με το οποίο 
υπάρχει η δυνατότητα παράτασης  μέχρι την παράδοση όλης της ποσότητας που αντιστοιχεί στο 
συμβατικό ποσό  

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

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
Αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω 

            
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

     Την παράταση της με αριθμ.πρωτ. 20518/26.10.2015 σύμβασης με την εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΥΔΑΤΙΚΗ ΕΠΕ ((Μεταφορά και διάθεση ύδατος με έδρα τα Μέγαρα, Αγ. Λαύρας 54) μέχρι 
την παράδοση όλης της ποσότητας του πόσιμου νερού για τον οικισμό Αλεποχωρίου που 
αντιστοιχεί στο συμβατικό ποσό των 9.999,51€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 341 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 342 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 150.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 
25.6213.0001 με τίτλο «Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ» 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 586/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 
με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 150.000,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 25.6213.0001 με τίτλο: «Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ» 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 586/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη προμήθειας ύδατος από ΕΥΔΑΠ 
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 150.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 25.6213.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ » 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 342 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 343 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 11.329,21€ σε βάρος του ΚΑ 
30.7341.0001 με τίτλο «Κατασκευή 2ος Παιδικού Σταθμού Δήμου Μάνδρας» 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 



 
 

2

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 587/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 
με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 11.392,21,€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 30.7341.0001 με τίτλο: «Κατασκευή 2ος Παιδικού Σταθμού Δήμου Μάνδρας» 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 587/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη πληρωμής λογαριασμού για τον 2ο Παιδικό Σταθμό 
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 11.329,21€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30.7341.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Κατασκευή 2ος Παιδικού Σταθμού Δήμου Μάνδρας» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 343 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 344 
 
 
Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 1.800,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6662.0002 με 
τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών αθλητικών –πολιτιστικών εγκαταστάσεων»  

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 588/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 
με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.800,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 15.6662.0002 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών αθλητικών και 
πολιτιστικών εγκαταστάσεων» 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 588/17.12.2015 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 λοιπών αθλητικών και 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων 
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 1.800,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 15.6662.0002 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών αθλητικών και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 344 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 345 
 
 

Έγκριση παράστασης της δικηγόρου Αθηνών Αυγουστίνας  Νικηφ. Αβρανά (ΑΜ ΔΣΑ 
30236) στη δικάσιμο της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την υπεράσπιση των συμφερόντων του 
Δήμου και την απόρριψη της 697/14.07.2015 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «PRAKTIKER ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» καθώς και σε κάθε άλλη μετ’ 
αναβολή δικάσιμο 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο  θέμα της 
ημερήσιας ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι έχει ασκηθεί προσφυγή κατά του 
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Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από την 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PRAKTIKER ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στον 
Ταύρο Αττικής στην οδό Πειραιώς αριθ. 176, που εκπροσωπείται νόμιμα.  

Συγκεκριμένα, στις 14.07.2015 η πιο πάνω ανώνυμη εταιρία κατέθεσε την από 13.07.2015 
Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αριθ. καταθ. 697/14.07.2015) με την 
οποία ζητάει την ακύρωση (α) της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της με αριθμό πρωτ. 
7307/04.05.2015 δήλωσης ρητής επιφύλαξης για τη διεκδίκηση επιστροφής της αχρεωστήτως 
καταβληθείσας εισφοράς σε χρήμα στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλείας για τη χορήγηση βεβαίωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.1337/83, (β) της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της 
με αριθ. πρωτ. 6713/23.04.2015 αίτησης υπολογισμού οφειλής από εισφορά σε χρήμα με ρητή 
δήλωση επιφύλαξης για την αναζήτηση του καταβλητέου ποσού και (γ) κάθε άλλης συναφούς 
πράξης ή παράλειψης του Δήμου. 

Με την ΚΛ389/3-8-2015 Κλήση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΑΒΕΜ: ΠΡΦ697/14-
7-2015) η συζήτηση της υπόθεσης αυτής προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 18.11.2015 
ενώπιον του 20ου Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου. Μετά από αναβολή της υπόθεσης κατά τη 
δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε εκ νέου για την 16.12.2015, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. 

Για την υπεράσπιση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και επειδή ο Δήμος δεν έχει δικηγόρο 
με πάγια αντιμισθία προτείνεται ο διορισμός 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 του 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 (20ο Τμήμα-Τριμελές), στη 

δικάσιμο της 16ης Δεκεμβρίου 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 697/14.07.2015 προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία ««PRAKTIKER 
ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 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 250,00€ πλέον 23% ΦΠΑ (57,50€), δηλαδή συνολικά το ποσό των 
307,50 ευρώ.  

 
Η απόφαση πήρε αα 345 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 346 
 
 
Ανάθεση στην δικηγόρο Αθηνών, Αυγουστίνα Νικηφ. Αβρανά, της σύνταξης γνωμοδότησης 
για την τυχόν δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού για την καταβολή σε δόσεις των 
ποσών που επιδικάστηκαν εις βάρος του Δήμου με τις 258/2014 και 494/2014 πιο πάνω 
οριστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Απαλλοτριώσεων). 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο  θέμα της 

ημερήσιας ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ότι πρέπει να προσλάβουμε δικηγόρο 
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για τη σύνταξη γνωμοδότησης προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα εξωδικαστικού 

συμβιβασμού με τον Χαράλαμπο Μιχαλάκη, τον Νικόλαο Πανταζή και τον Ισίδωρο Πανταζή 

προκειμένου να καταβληθούν σε δόσεις τα οφειλόμενα σ’ αυτούς ποσά. 

Συγκεκριμένα: 

(α) Ο Χαράλαμπος Μιχαλάκης άσκησε την από 25.11.2012 αίτησή του ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα απαλλοτριώσεων) (αριθ. καταθ. 

195915/1022/2012). Με την αίτησή του ζητούσε να καθορισθεί στα ποσά που αναφέρονται σ’ 

αυτήν, η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης  των αναφερόμενων στην αίτησή του 

ρυμοτομηθεισών ιδιοκτησιών του και περιγράφεται στην 2/2001 Πράξη Εφαρμογής 

Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Αλεποχωρίου Δήμου Βιλλίων που κυρώθηκε με τη 

5801/442/2001 απόφαση του Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής. Επί της 

αίτησης αυτής εκδόθηκε η 258/2014 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών. Η απόφαση αυτή επιδόθηκε στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στις 30.07.2014. Ο Δήμος 

δεν άσκησε ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής και ως εκ τούτου η απόφαση αυτή έχει 

καταστεί αμετάκλητη και τελεσίδικη από τις 29.09.2014.  

(β) Οι Νικόλαος Πανταζής, Ισίδωρος Πανταζής και Ιωάννης Πανταζής – ο οποίος απεβίωσε 

και πλέον στη θέση του υπεισέρχονται οι δύο πρώτοι ως κληρονόμοι του- άσκησαν την από 

25.07.2012 αίτησή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 

απαλλοτριώσεων) (αριθ. καταθ. 134336/678/2012). Με την αίτησή τους αυτή ζητούσαν να 

καθορισθεί στα ποσά που αναφέρονται σ’ αυτήν, η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των 

αναφερόμενων στην αίτησή τους ρυμοτομηθεισών ιδιοκτησιών τους και περιγράφεται στην 

2/2001 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Αλεποχωρίου Δήμου Βιλλίων που 

κυρώθηκε με τη 5801/442/2001 απόφαση του Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής 

Αττικής και με τις 3522/249/2006 και 990/81/2005 οριστικές διορθωτικές αποφάσεις που τη 

συνοδεύουν. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η 494/2014 οριστική απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση αυτή επιδόθηκε στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στις 

25.11.2014. Ο Δήμος δεν άσκησε ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής και ως εκ τούτου η 

απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη και τελεσίδικη από τις 23.12.2014.  

Στη 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 και πρότεινε καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία την ανάθεση 

στη δικηγόρο Αθηνών, Αυγουστίνα Νικηφ. Αβρανά (ΑΜ ΔΣΑ 30236), κάτοικο Βάρης Αττικής 

στην οδό Δεληγιάννη αριθ. 15, για τη σύνταξη της γνωμοδότησης.  

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

 
1.Αναθέτει στην δικηγόρο Αθηνών, Αυγουστίνα Νικηφ. Αβρανά, τη σύνταξη γνωμοδότησης για 
την τυχόν δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού για την καταβολή σε δόσεις των ποσών που 
επιδικάστηκαν εις βάρος του Δήμου με τις 258/2014 και 494/2014 πιο πάνω οριστικές 
αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Απαλλοτριώσεων).  
2. Εγκρίνει τη δαπάνη αμοιβής της πιο πάνω δικηγόρου για την παράστασή της, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 250,00€ πλέον 23% ΦΠΑ (57,50€), δηλαδή συνολικά το ποσό των 
307,50 ευρώ.  
 

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 346 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 347 
 
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 738,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.7341.0001 με 
τίτλο «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό της Μάνδρας-Ειδυλλίας» 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 



 
 

2

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 589/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 
με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 738,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 15.7341.0001 με τίτλο: «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό της Μάνδρας-
Ειδυλλίας» 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 589/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη πληρωμής των υπηρεσιών ψηφιακής περιήγησης στο πολιτιστικό υλικό της 

Μάνδρας-Ειδυλλίας 
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 738,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος 
της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 15.7341.0001 του οικονομικού έτους 2015 με 
τίτλο: «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό της Μάνδρας-Ειδυλλίας» 
 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 347 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 348 
 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 15.734,00€ σε βάρος του ΚΑ  
20.7341.0001 με τίτλο «Πρόγραμμα ανακύκλωσης LIFE» 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 590/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 
με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 15.734,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 20.7341.0001 με τίτλο: «Πρόγραμμα ανακύκλωσης LIFE» 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 590/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη δέσμευσης πίστωσης για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE 
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 15.734,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 20.7341.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Πρόγραμμα ανακύκλωσης LIFE» 
 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 348 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 349 
 

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την παροχή υπηρεσιών έτους 
2016 και γνωμοδοτήσεων επί των ενστάσεων 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 18.12.2015 εισήγηση 
του Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και η οποία έχει ως εξής: 
 
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010:  

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: …….. ε) με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 

μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή 

ειδικούς επιστήμονες» 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ΠΔ 28/1980: 

«Οι δημοπρασίες των δήμων διενεργούνται από τη δημαρχιακή επιτροπή (πλέον 

οικονομική επιτροπή). 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 

συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή 

εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία 

κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν 

στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την 

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα 

ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση 

ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’),  

Η  Διεύθυνση Διοικητικών   διενήργησε στις  18-12-2015 κλήρωση για την ανάδειξη των μελών 
(τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 23729/18.12.15 
Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο σας επισυνάπτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή   τη 
συγκρότηση της επι του θέματος επιτροπής και  να οριστεί ο πρόεδρός της. 
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    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 από 18.12.2015 εισήγηση του Προισταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
3. το με αριθμ.πρωτ. 23729/18.12.2015 πρακτικό κλήρωσης            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Συγκροτεί την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την παροχή υπηρεσιών έτους 2016 και 
γνωμοδοτήσεων επί των ενστάσεων 
 

 

 

A/A 

  1. 

  2. 

  3. 

 

 

              

                   

               Τακτικά Μέλη                                                        

               Δαραβάγκας Παναγιώτης 

               Βασιλειάδου Μαρία 

               Χριστοδούλου Ασημίνα 

      

         

          Αναπληρωματικά Μέλη  

            Τριαντόπουλος Ιωάννης 

            Δεληπαλτά Αναστασία 

             Λούκος Γεώργιος 

 

 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κος Δαραβάγκας Παναγιώτης 

 

 

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 349 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 350 
 
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών για αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για το έτος 2016 (άρθρο 46 
ΕΚΠΟΤΑ) και γνωμοδοτήσεων επί των ενστάσεων 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 18.12.2015 εισήγηση 
του Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και η οποία έχει ως εξής: 
 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 τουΕΚΠΟΤΑ: 
«Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  
διαγωνισμών, γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για  
χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και  
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.  
Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και 
αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς ή  
κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την  
συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται  
υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν  
τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των  
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος  
κανονισμού. Για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 211.129 Ευρώ στην  
παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο 
δημοτικοί  υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της  
προμήθειας.  
Εάν ο δήμος δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται από το Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των φορέων που αναφέρονται ανωτέρω.  
Σε όλες τις επιτροπές, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι  
οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα  
τακτικά μέλη.» 
Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010: 

«1. Η οικονομική επιτροπή (-) του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (-

)  ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 

να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 

επιστήμονες (-). 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική 

αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι 

θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγουμένων παραγράφων. 4. Η οικονομική 

επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της 

μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για 

τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του» 

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης προμήθειας 

από Δήμο κατόπιν διαγωνισμού, η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει ειδική αρμοδιότητα 

για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας αυτού. Το δε Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί 

να υποκαταστήσει την Οικονομική Επιτροπή στην ειδική αυτή αρμοδιότητά της, παρά μόνο 

υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του ανωτέρω άρθρου 72, ήτοι για θέματα 

ιδιαίτερα σοβαρά και εφόσον ληφθεί προς τούτο απόφαση, ειδικώς αιτιολογημένη, του 

Δημοτικού Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ή ύστερα 

από σχετική παραπομπή του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο από τη Οικονομική 

Επιτροπή, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του. Συνεπώς, σύμφωνα και με  Αποφάσεις του 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου(2263/11), αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση των Επιτροπών 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης είναι πλέον η Οικονομική Επιτροπή και όχι το Δημοτικό 

Συμβούλιο 

. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 

συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή 

εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία 

κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν 

στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την 

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα 

ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση 

ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’),  

Η  Διεύθυνση Διοικητικών   διενήργησε στις  18-12-2015 κλήρωση για την ανάδειξη των μελών 
(τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 23730/18.12.15 
Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο σας επισυνάπτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή   τη 
συγκρότηση της επι του θέματος επιτροπής και  να οριστεί ο πρόεδρός της. 

 
    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 από 18.12.2015 εισήγηση του Προισταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
3. το με αριθμ.πρωτ. 23730/18.12.2015 πρακτικό κλήρωσης            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών για αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για το έτος 2016 (άρθρο 46 
ΕΚΠΟΤΑ) και γνωμοδοτήσεων επί των ενστάσεων ως ακολούθως 
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A/A 

  1. 

  2. 

  3. 

 

 

              

                   

               Τακτικά Μέλη                                                        

               Χριστοδούλου Ασημίνα  

               Τριαντόπουλος Ιωάννης 

               Bασιλειάδου Μαρία 

      

         

          Αναπληρωματικά Μέλη  

            Δαραβάγκας Παναγιώτης  

             Φράγκου Αμυγδαλιά  

             Λούκος Γεώργιος 

 

 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κος Τριαντόπουλος Ιωάννης 

 

 

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 350 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 351 
 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 596,28€ σε βάρος του ΚΑ 
30.7341.0001 με τίτλο «Κατασκευή 2ος Παιδικού Σταθμού Δήμου Μάνδρας» 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 10ο  θέμα της 
ημερήσιας  έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 591/17.12.2015 έκθεση ανάληψης 
υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 596,28€ 
και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου από τον Κ.Α 30.7341.0001 με τίτλο: «Κατασκευή 2ος Παιδικού Σταθμού Δήμου 
Μάνδρας» 

  
    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 591/17.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη πληρωμής λογαριασμού για την κατασκευή του 2ου παιδικού σταθμού Δήμου 

Μάνδρας 
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 596,28€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30.7341.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Κατασκευή 2ος Παιδικού Σταθμού Δήμου Μάνδρας» 

 
 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 351 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -36-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 352 
 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 21.12.2015 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.23568/17.12.2015  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. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 11o  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την από 17.12.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση των ΚΑΕ Εσόδων και Εξόδων 
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κρίνεται σκόπιμη για την ενδοπρουπολογιστική παρακολούθηση των κρατήσεων και έκδοση 
ενταλμάτων λογιστικών τακτοποιήσεων 

                                         
                                                                                

       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 17.12.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

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

                 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.12.2015 

 

    

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 

4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 40.000,00 45.000,00 85.0000,00 

4131.0002 Εισφορές ΤΑ-ΤΕΑΔΥ 100.000,00 30.000,00 130.000,00 

4131.0003 Εισφορές ΤΑ-ΤΠΔΥ 60.000,00 30.000,00 90.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   45.000,00   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   67.760,03   

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   112.760,03   

    

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΚΑΕ Εξόδων 

80.8212 Απόδοση συντάξιμης υπηρεσίας 40.000,00 45.000,00 85.000,00 

80.8231.0002 Εισφορές ΤΑ –ΤΕΑΔΥ 100.000,00 30.000,00 130.000,00 

80.8231.0003 Εισφορές ΤΑ-ΤΠΔΥ 60.000,00 30.000,00 90.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   45.000,00   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   112.760,03   

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   67.760,03   

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

 
 
Η απόφαση πήρε αα 352 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 21.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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