
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.19  
 
        Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών ,Λάμπρο 
Μίχο, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, όπως 
εκπροσωπήσει το δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 18ο Τριμελές ) κατά τη δικάσιμο της 12.3.2015 ή σε κάθε 
μετ’αναβολή δικάσιμο.  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο έκτακτο 
θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  
να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 18ο Τριμελές)κατά τη δικάσιμο της 
12.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 28.7.2014 και με 
ΑΒΕΜ:ΑΓ1050/29.7.2014 αγωγής που άσκησε κατά του δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία με  
την Επωνυμία «GVSA A.E –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και επειδή 
ο δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να προσλάβουμε 
πληρεξούσιο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το δήμο. 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική 
Επιτροπή και πρότεινε να αναθέσουν στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, την εκπροσώπηση του Δήμου. 
        

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
    Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   

 
1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

       2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 
 Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 18ο Τριμελές)κατά τη 
δικάσιμο της 12.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 28.7.2014 
και ΑΒΕΜ: ΑΓ1050/29.7.2014 αγωγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία με 
την Επωνυμία «GVSA A.E –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
     Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν.4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 19 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.20  
 
        Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών ,Λάμπρο 
Μίχο, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, όπως 
εκπροσωπήσει το δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 18ο Τριμελές ) κατά τη δικάσιμο της 12.3.2015 ή σε κάθε 
μετ’αναβολή δικάσιμο.  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο έκτακτο 
θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  
να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 18ο Τριμελές)κατά τη δικάσιμο της 
12.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 28.7.2014 και με 
ΑΒΕΜ:ΑΓ1051 /29.7.2014 αγωγής που άσκησε κατά του Δήμου η Εταιρεία με την 
Επωνυμία «ΝΙΜΕΡΤΙΣ Μ.Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ »  και επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να 
προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το δήμο. 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική 
Επιτροπή και πρότεινε να αναθέσουν στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, την εκπροσώπηση του Δήμου. 
        

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
        Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   

 
1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

       2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 
     Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 18ο Τριμελές)κατά τη 
δικάσιμο της 12.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 28.7.2014 
και ΑΒΕΜ:ΑΓ1051/29.7.2014 αγωγής που άσκησε κατά του Δήμου η Εταιρεία με την 
Επωνυμία «ΝΙΜΕΡΤΙΣ Μ.Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ »» 
     Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν.4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 20 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.21  
 
        Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών ,Λάμπρο 
Μίχο, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, όπως 
εκπροσωπήσει το δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές ) κατά τη δικάσιμο της 11.3.2015 ή σε κάθε 
μετ’αναβολή δικάσιμο.  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο έκτακτο 
θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  
να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές)κατά τη δικάσιμο της 
11.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 31.5.2013 και με 
ΑΒΕΜ:ΠΡ617/31.5.2013  προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία με 
την Επωνυμία «ΔΙΕΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει 
δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να 
εκπροσωπήσει το δήμο. 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική 
Επιτροπή και πρότεινε να αναθέσουν στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, την εκπροσώπηση του Δήμου. 
        

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
        Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   

 
1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

       2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 
     Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές)κατά τη 
δικάσιμο της 11.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 31.5.2013 
και ΑΒΕΜ:ΠΡ617/31.5.2013 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία με 
την Επωνυμία «ΔΙΕΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
     Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν.4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 21 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.22 
 
        Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών ,Λάμπρο 
Μίχο, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, όπως 
εκπροσωπήσει το δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 13ο Τριμελές ) κατά τη δικάσιμο της 28.4.2015 ή σε κάθε 
μετ’αναβολή δικάσιμο.  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο έκτακτο 
θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  
να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 13ο Τριμελές)κατά τη δικάσιμο της 
28.4.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 20.12.2013 και με 
ΑΒΕΜ:ΠΡ1561/23.12.2013 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία 
με την Επωνυμία «ΔΙΕΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και επειδή ο δήμος μας δεν 
διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για 
να εκπροσωπήσει το δήμο. 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική 
Επιτροπή και πρότεινε να αναθέσουν στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, την εκπροσώπηση του Δήμου. 
        

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
        Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   

 
1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

       2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 
     Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 13ο Τριμελές)κατά τη 
δικάσιμο της 28.4.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 20.12.2013 
και ΑΒΕΜ:ΠΡ1561/23.12.2013 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία 
με την Επωνυμία «ΔΙΕΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
     Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν.4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 22 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.23 
 
        Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών ,Λάμπρο 
Μίχο, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, όπως 
εκπροσωπήσει το δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές ) κατά τη δικάσιμο της 11.3.2015 ή σε κάθε 
μετ’αναβολή δικάσιμο.  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο έκτακτο 
θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  
να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές)κατά τη δικάσιμο της 
11.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 20.5.2013 και με 
ΑΒΕΜ:ΠΡ598/20.5.2013 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία με 
την Επωνυμία «ΔΙΕΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει 
δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να 
εκπροσωπήσει το δήμο. 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική 
Επιτροπή και πρότεινε να αναθέσουν στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, την εκπροσώπηση του Δήμου. 
        

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
        Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   

 
1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

       2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 
     Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές)κατά τη 
δικάσιμο της 11.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 
20.5.2013και ΑΒΕΜ:ΠΡ598/20.5.2013 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη 
Εταιρεία με την Επωνυμία «ΔΙΕΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
     Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν.4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 23 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.24 
 
        Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών ,Λάμπρο 
Μίχο, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, όπως 
εκπροσωπήσει το δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 15ο Τριμελές ) κατά τη δικάσιμο της 10.3.2015 ή σε κάθε 
μετ’αναβολή δικάσιμο.  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο έκτακτο 
θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  
να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 15ο Τριμελές)κατά τη δικάσιμο της 
10.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 29.11.2012 και με 
ΑΒΕΜ:ΠΡ3329/30.11.2012 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία 
με την Επωνυμία «ΔΙΕΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και επειδή ο δήμος μας δεν 
διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για 
να εκπροσωπήσει το δήμο. 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική 
Επιτροπή και πρότεινε να αναθέσουν στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, την εκπροσώπηση του Δήμου. 
        

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

       2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 
     Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 15ο Τριμελές)κατά τη 
δικάσιμο της 10.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 29.11.2012 
και ΑΒΕΜ:ΠΡ 3329/30.11.2012 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Εταιρεία 
με την Επωνυμία «ΔΙΕΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
     Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν.4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 24 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.25 
 
        Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών ,Λάμπρο 
Μίχο, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, όπως 
εκπροσωπήσει το δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές ) κατά τη δικάσιμο της 11.3.2015 ή σε κάθε 
μετ’αναβολή δικάσιμο.  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο έκτακτο 
θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  
να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές)κατά τη δικάσιμο της 
11.3.2015  ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 16.11.2012 και με 
ΑΒΕΜ:ΠΡ3256/20.11.2012 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Τεχνική 
Εταιρεία με την Επωνυμία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»  και επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει 
δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να 
εκπροσωπήσει το δήμο. 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική 
Επιτροπή και πρότεινε να αναθέσουν στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, την εκπροσώπηση του Δήμου. 
        

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

       2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 
     Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές)κατά τη 
δικάσιμο της 11.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 16.11.2012 
και ΑΒΕΜ:ΠΡ 3256/20.11.2012 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Τεχνική 
Εταιρεία με την Επωνυμία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ » 
     Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν.4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 25 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.26 
 
        Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών ,Λάμπρο 
Μίχο, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, όπως 
εκπροσωπήσει το δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές ) κατά τη δικάσιμο της 11.3.2015 ή σε κάθε 
μετ’αναβολή δικάσιμο.  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της 
Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο έκτακτο 
θέμα(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  
να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές)κατά τη δικάσιμο της 
11.3.2015  ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 10.12.2014 και με 
ΑΒΕΜ:ΠΡ602/2013 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία 
με την Επωνυμία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»  και επειδή ο δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο 
με πάγια αντιμισθία, πρέπει να προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει 
το δήμο. 
  Στην συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική 
Επιτροπή και πρότεινε να αναθέσουν στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, την εκπροσώπηση του Δήμου. 
        

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

       2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 
     Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, κάτοικο 
Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11, με ΑΜ ΔΣΑ 8409, για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο Τριμελές)κατά τη 
δικάσιμο της 11.3.2015 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 10.12.2014 
και ΑΒΕΜ:ΠΡ 602/2013 προσφυγής που άσκησε κατά του Δήμου η Ανώνυμη Τεχνική 
Εταιρεία με την Επωνυμία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ » 
     Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν.4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 26 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 27 
 

         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 177,12€ από  τoν  Κ.Α   
      00.6452 με τίτλο : «Συνδρομές internet» 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο έκτακτο θέμα  
(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την  
αριθμό ΑΑΥ 150/24.2.2015 έκθεση  ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία 
προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 177,12€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 00.6452 με τίτλο: 
«Συνδρομές internet»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  αριθμό ΑΑΥ 150/24.2.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Συνδρομές internet» 
     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 177,12€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 00.6452 του οικονομικού  
 έτους 2015 με τίτλο: «Συνδρομές internet» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 27 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 3- 2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αριθμ.Αποφ:28  
 

 
Σύσταση πάγιας προκαταβολής  

    

Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 H Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε  
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 173 του Ν 3463/06 μπορεί  να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε 
βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του δήμου για 
την πληρωμή μικρών και επειγουσών δαπανών για τις οποίες υπάρχει 
γραμμένη στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση. 
 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον.έτους 2015, με ΚΑ 80.8251 έχει 
προβλεφτεί  πίστωση  6.000,00 €   για πάγια προκαταβολή από την οποία 
θα πληρωθούν οι παρακάτω μικρές και επείγουσες δαπάνες για τις οποίες 
υπάρχει γραμμένη στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση και 
συγκεκριμένα: 
 
 

6071 
Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 
2527/97) 

6073 
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια 
και σεμινάρια 

6074 
Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ 
(άρθρο 13Ν. 2597/97) 

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 

6142.01 
Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΑΠΟΜΑΓΝ. 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ) 

6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) 
6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 
6221 Ταχυδρομικά Τέλη 
6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 
6223 Κινητή τηλεφωνία 
6224 Λοιπές Επικοινωνίες 
6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 
6431 Έξοδα ενημέρωσης 

6433 
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 



 

 

 

 

 
 

6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 
6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 

6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων  εθνικών εορτών 
6443.02 Δαπάνες δεξιώσεων  τοπικών εορτών 
6451.01 Συνδρομές σε εφημερίδες  
6451.02 Συνδρομές σε  περιοδικά  
6451.03 Συνδρομές σε  ηλεκτρονικά μέσα 

6452 Συνδρομές internet 
6453 Λοιπές συνδρομές 
6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 

6493 
Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 
2372/1940) 

6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 
6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ( Παράβολα ΚΤΕΟ) 

6716 
Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού 
συμβουλίου 

6718.01 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές( δαπάνες συντήρησης σχολείων) 

6718.02 
Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε 
τρίτους κλπ 

6722 
Εισφορά για την εξασφάλιση  μέσων προστασίας άμαχου 
πληθυσμού 

6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 
6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 

  10   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 
6236 Λοιπά μισθώματα 
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

6261.01 Συντήρηση ανελκυστήρα του Δήμου 
6261.02 Συντήρηση λοιπών κτιρίων 
6261.03 Καθαρισμός Δημ. Μεγάρου 
6261.04 Συντήρηση Δημοτικού μεγάρου 



 

 

 

 

 
 

6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων) 

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
6265.01 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών  μηχανημάτων 
6265.02 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου 
6265.03 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και γραφείων 

6265.04 
Συντήρηση και επισκευή  λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 

6266.01 
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (οικονομικής διαχείρισης 
δήμου) 

6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες. 

6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 
6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 
6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 
6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 
6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

6611.01 Προμήθεια βιβλίων κλπ 

6611.02 
Προμήθεια Ληξιαρχικών βιβλίων μητρώων Δημοτολογίων, 
κτηματολογίων κλπ 

6611.03 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

6613.01  Προμήθεια μελανιών μηχανογράφησης 
6613.02  Προμήθεια χάρτου μηχανογράφησης 
6613.03  Προμήθεια τόνερ & λοιπών ειδών μηχανογράφησης 

6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 
6615.01 προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετήσεων 
6615.02 Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου & λοιπών ειδών 

6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 
6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π) 
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

6641.01 Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση μεταφορικών μέσων 
6641.02 Προμήθεια  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 



 

 

 

 

 
 

6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 
6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής δημ Μεγάρου 

6661.02 
Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημ. Καταστήματος (οδού 
Θεμιστοκλέους) 

6661.03 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών δημοτικών κτιρίων 
6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
6681 Υλικά φαρμακείου 
6683 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 
6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 
6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 
6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού  
7133 Έπιπλα σκεύη 

7134.01 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 
7134.02  Προμήθεια λογισμικών 

7135 Λοιπός εξοπλισμός 
15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

6063  
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
κλπ) 

6232.01 Μισθώματα ΚΕΠ 
6236.01 Μισθώματα κινηματογραφικών ταινιών 
6261.01 Συντήρηση και επισκευή Δημοτ. θεάτρου 
6261.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Ράχης 

6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων) 

6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 
6413 Μεταφορές προσώπων 
6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ) 
6471.02 Έξοδα πολιτιστικής εκδήλωσης Αγ. Κων/νου 
6471.03 Έξοδα Χριστουγεννιάτικων & Πρωτοχρονιάτικων Εκδηλώσεων 



 

 

 

 

 
 

6471.04 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΑΠΟΚΡΕΩΝ) 
6472.01 Έξοδα διάφορων αθλητικών δραστηριοτήτων 
6471.05 Έξοδα εκδήλωσης διαμαρτυρίας στο Μελετάνι 
6471.06 Έξοδα πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης  
6473.01 Έξοδα οργάνωσης διάφορων κοινωνικών δραστηριοτήτων 

6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 
6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 

6484.01 Έξοδα κατασκηνώσεις παιδιών 
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

6613 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 
6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημ θεάτρου 
6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 
6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής θεάτρου 
6661.02 Υλικά συντήρησης και επισκευής ΠΟΔΗΜ 
6661.03 Υλικά συντήρησης και επισκευής κλειστών Γυμναστηρίων 

6662.01 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ( Δημ. 
Γηπέδου) 

6662.02 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών   αθλ/κων - πολιτ/κων 
εγκαταστάσεων 

6673.01 Ανταλλακτικά κινηματογραφικών μηχανών 
6681 Υλικά φαρμακείου 
6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 
20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

6063  
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
κλπ) 

6233.01 Μισθώματα μηχανημάτων έργου 
6233.02 Μισθώματα λοιπών μηχανημάτων έργου 



 

 

 

 

 
 

6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 
6252.01 Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου 
6253.01 Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών  μεταφορικών μέσων 
6263.01 Συντήρηση και επισκευή  απορριμματοφόρων 
6263.02 Συντήρηση και επισκευή φορτηγών 
6263.03 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μεταφορικών μέσων 
6263.04 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 
6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχ/των έργου και λοιπών μηχανημάτων 

6265 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού 

6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 
6277.01 Δαπάνες απομάκρυνσης εγκατελ. αυτ/των 

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Μηχ/τα έργου) 

6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 
6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 
6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 
6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

6613 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 
6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις 
6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 
6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π) 

6634.01 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 
6634.02 Προμήθεια  λοιπών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 
6641.01 Προμήθεια πετρελαίου για απορ. Φορτηγά & λοιπά μηχ/τα 
6641.02 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων 
6641.03 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 
6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 

6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων εργοταξίου 



 

 

 

 

 
 

6661.02 
Υλικά συντήρησης και επισκευής αποθηκών  υλικών καθ/τας 
Δήμου 

6662.01 Ηλεκτρολογικό υλικό για συντήρηση Κ.Χ 
6662.02 Ηλεκτρολογικό υλικό για συντήρηση πλατειών 
6662.03 Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
6671.01 Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 
6671.02 Ανταλλακτικά φορτηγών& βυτιοφόρων 
6671.03 Ανταλλακτικά ημιφορτηγών  
6671.04 Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών μέσων 
6671.05 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 
6672.01 Ανταλλακτικά  μηχανημάτων έργου 
6672.02 προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου 
6673.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων 
6673.02 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 

6673.03 
Προμήθεια υλικών μορφοποιημένου σιδήρου κλπ υλικών 
συνεργείου σιδηρών κατ/σκεύων 

6681 Υλικά φαρμακείου 
6683 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 

6691.01 Πασχαλιάτικη διακόσμηση οδών, πλατειών, Κ.Χ. κλπ 
6691.02 Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση οδών, πλατειών, Κ.Χ. κλπ 
6691.03 Λοιπές προμήθειες ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 
6691.04 Προμήθεια ειδών φωταγώγησης για τις Εργατικές Κατοικίες 
6691.05 Προμήθεια ειδών φωταγώγησης για τη Συν. Παπακώστα  
6699.01 Προμήθεια μικρών εργαλείων 
6699.02 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 
6699.03 Προμήθεια λαμπτήρων 
6699.04 Προμήθεια λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών 

6699.05 
Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων  υλικών για την υπηρ. 
καθαριότητας 

6699.06 
Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων  υλικών για την υπηρ. 
Ηλεκτροφωτισμού 

7134 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά 

7135 Λοιπός εξοπλισμός 



 

 

 

 

 
 

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

6063  
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
κλπ) 

6112 Αμοιβές τεχνικών 
6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων 
6233.01 Μισθώματα μηχανημάτων έργου 
6252.01 Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου 

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
6261.01 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων 
6261.02 Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών 
6261.03 Συντήρηση και επισκευή βιολογικού σταθμού εργ, κατοικιών 

6262.01 
Συντήρηση, επισκευή και φύλαξη λοιπών εγκαταστάσεων 
βιολογικού σταθμού εργ, κατοικιών 

6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
6263.02 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 
6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου 
6264.02 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου 

6265 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού 

6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 
6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 

6276.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων συγκρ. ΙΙΙ Ε.Κ 
6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

6323.01 Τέλη κυκλοφορίας μηχ/των έργου 
6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 
6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 
6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

6613 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 
6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις 
6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 



 

 

 

 

 
 

6633.01 Προμήθεια χημικού υλικού δεξαμενών 

6633.02 
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π) 
βιολογικού σταθμού 

6633.03 
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π) 
φρεατίων όμβριων 

6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

6641.01 Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση μεταφορικών μέσων 
6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 
6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 

6644.01 Προμήθεια καυσίμων  για μηχ/τα έργου 
6644.02 Προμήθεια λιπαντικών  για μηχ/τα έργου 
6644.03 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων αντλιοστασίων 
6661.02 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων δεξαμενών 

6661.03 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών κτιρίων υπ. Υδρευσης - 
αποχέτευσης κλπ 

6661.04 
Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής αντλιοστασίου 
Διοδίων  

6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου Υδρευσης 

6662.02 
Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου αποχέτευσης Εργ. 
κατοικιών 

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

6673.01 ανταλλακτικά υδρομετρητών 
6699.01 Προμήθεια μικρών εργαλείων 
6699.02 Προμήθεια υδρομετρητών 
6699.03 Προμήθεια χαλκοσωλήνα 
6699.04 Προμήθεια συνδετικών κρίκων - ρακόρ- κρουνών - ΖΙΜΠΟ κλπ 
6699.05 Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης - αποχέτευσης  
6699.06 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών 

6699.12 
Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων υλικών για τη λειτουργία του 
Βιολογικού Σταθμού  



 

 

 

 

 
 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
6112 Αμοιβές τεχνικών 

6117.01 
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (συμβ. Έργου ) 

6233.01 Μισθώματα μηχανημάτων έργου 
6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 

6252.01 Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου 
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Τ.Υ 
6263.02 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων Τ.Υ 
6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΤΥ 
6264.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΤΥ 
6264.03 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου ΤΥ 

6265 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού 

6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 
6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 
6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

6323.01 Τέλη κυκλοφορίας μηχ/των έργου 
6414 Μεταφορές εν γένει 
6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 
6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 
6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

6613 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 
6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις 
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

6641.01 
Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση μεταφορικών μέσων και 
φορτηγών 

6641.02 Προμήθεια  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και 



 

 

 

 

 
 

φορτηγών 
6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 

6644.01 Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα έργου και λοιπές ανάγκες 
6644.02 Προμήθεια λιπαντικών για μηχανήματα έργου και λοιπές ανάγκες 

6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 
6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

6661.01 οικοδομικά & αδρανή υλικά για συντήρηση κτιρίων 
6661.02 Υλικά ελαιοχρωματισμών 
6661.03 Υλικά υδροχρωματισμών 
6661.04 Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 

6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής καταστρωμάτων οδών 
6662.02 Υλικά συντήρησης και επισκευής πλατειών και Κ.Χ. 
6662.03 Υλικά συντήρησης και επισκευής αγροτικών οδών 
6662.04 Υλικά συντήρησης και επισκευής αγωγών όμβριων υδάτων οδών 
6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
6671.02 Ανταλλακτικά φορτηγών  

6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
6672.01 Ανταλλακτικά  μηχανημάτων έργου 
6672.02 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
6681 Υλικά φαρμακείου 

6699.01 Προμήθεια μικρών δομικών εργαλείων 
6699.02 Προμήθεια δομικής ξυλείας 
6699.03 Προμήθεια ασφαλτοσκυροδεματος (αποφ ΔΣ 155/04   ) 
6699.04 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 
6699.05 Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου 
6699.06 Προμήθεια σιδήρου μπετόν & δομ. πλέγμα 
6699.07 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
6699.08 Προμήθειες Λοιπών αναλωσίμων 

7134 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα & 
λογισμικά 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 



 

 

 

 

 
 

6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 

6063  
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
κλπ) 

6112 Αμοιβές τεχνικών 
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

6262.01 Συντήρηση και επισκευή πλατειών 
6262.02 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών 
6262.03 Συντήρηση και επισκευή κοινοχρ. Χώρων 
6262.04 Συντήρηση και επισκευή  δημοτικού γηπέδου και γυμναστηρίων 

6262.05 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων) 

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

6265 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού 

6414 Μεταφορές εν γένει 
6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 
6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

6641.01 Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση μεταφορικών μέσων 
6641.02 Προμήθεια  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής πλατειών 
6662.02 Υλικά συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών 
6662.03 Υλικά συντήρησης και επισκευής Κοινοχρ. χώρων 

6662.04 
Υλικά συντήρησης και επισκευής δημοτικού γηπέδου - 
γυμναστηρίων 

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

6673.01 Ανταλλακτικά οργάνων παιδικών χαρών 
6673.02 Ανταλλακτικά υλικά αρδευσης πλατειών - παιδικών χαρών κλπ 

6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 



 

 

 

 

 
 

6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού  
6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

6699.01 Προμήθεια χώματος, τύρφης & κοπριάς 
6699.02 Προμήθεια λιπασμάτων 
6699.03 Προμήθεια μικρών εργαλείων 
6699.04 Προμήθεια υλικών αυτ. Ποτίσματος 
6699.05 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

6063  
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 
κλπ) 

6265.01 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Κυλικείου 
6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 

6277.01 Δαπάνες μυοκτονιών απολύμανσης Νεκροταφείου 
6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 
6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

6613 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 
6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις 
6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π) 
6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 
6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
6681 Υλικά φαρμακείου 
6683 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 
6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 
6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού  
6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

6699.01 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Νεκροταφείου 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

8115 Διάφορα έξοδα  
 



 

 

 

 

 
 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφανθεί 
σχετικά  

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

 

 
Αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, είδε στη συνέχεια τις διατάξεις 
του άρθρου 173 του Ν 3463/06 σε συνδυασμό  με τις διατάξεις του άρθρου 
72 παρ.1. εδαφ. δ του Ν.3852/2010 και των άρθρων 32 έως 37 του από  
17-5-59 β.δ  "περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και 
κοινοτήτων "και μετά από διαλογική συζήτηση από την οποία προέκυψε 
ότι η παροχή πάγιας προκαταβολής εξυπηρετεί άμεσα  μικροϋποχρεώσεις 
απαραίτητες για την λειτουργία του δήμου και αποφεύγονται 
δυσανασχετήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 6.000,00 €   την οποία και 

ψηφίζει σε βάρος του ΚΑ 80.8251 του προϋπολογισμού του 2015 
για την πληρωμή των παραπάνω μικρών δαπανών που αναγράφονται 
στην εισήγηση της προέδρου. 

2. το σχετικό ισόποσο χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της 
υπαλλήλου του Δήμου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ την οποία 
ορίζει διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής. 

3. η παραπάνω υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές κάθε δαπάνης 
ύστερα από γραπτή εντολή του δημάρχου στην οποία θα 
επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά  και οφείλει ως προς την 
φύλαξη & γενικά την εξασφάλιση  του ποσού της πάγιας 
προκαταβολής να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 
του από 17-5/15-6-59 β.δ 

4. Η επιστροφή ολοκλήρου του ποσού της πάγια προκαταβολής θα 
γίνει από την παραπάνω υπάλληλο το αργότερο μέχρι 31/12/2015 
στον ΚΑ 4212. 

 
 



 

 

 

 

 
 

Η απόφαση πήρε αα 28 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.29  
 

         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 102.183,48€ από  τoν  Κ.Α   
      30.7341.0001 με  τίτλο : «Κατασκευή 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου      
     Μάνδρας-Ειδυλλίας» 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 102/11.2.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους  102.183,48€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 30.7341.0001 με τίτλο: «Κατασκευή 2ου 
Παιδικού Σταθμού Δήμου  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  αριθμό ΑΑΥ 102/11.2.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Κατασκευή 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου 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 102.183,48€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 30.7341.0001 του       
 οικονομικού  έτους 2015 με τίτλο: «Κατασκευή 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου      
  Μάνδρας-Ειδυλλίας» 

 
Η απόφαση πήρε αα 29 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 30 
 

         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ από  τoν  Κ.Α   
      10.6661.0001 με τίτλο : «Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημ.Μεγάρου » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 101/11.2.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους  1.000,00€ 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  αριθμό ΑΑΥ 101/11.2.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Υλικά 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 1.000,00€ 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 30 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 31 
 

         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.480,00€ από  τoν  Κ.Α   
      15.6232.0001 με τίτλο : «Μισθώματα ΚΕΠ » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 97/11.2.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους  6.480,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 15.6232.0001 με τίτλο: «Μισθώματα 
ΚΕΠ»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  αριθμό ΑΑΥ 97/11.2.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Μισθώματα ΚΕΠ » 
     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  6.480,00 € για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 15.6232.0001 του       
 οικονομικού  έτους 2015 με τίτλο: «Μισθώματα ΚΕΠ» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 31 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.32  
 

         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ από  τoν  Κ.Α   
      00.6073 με τίτλο : «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε       
     συνέδρια και σεμινάρια » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 98/11.2.2015 έκθεση  ανάληψης 
υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους  
4.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 00.6073 με τίτλο: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»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  αριθμό ΑΑΥ 98/11.2.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε       
    συνέδρια και σεμινάρια» 

     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  4.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 00.6073 του οικονομικού  
      έτους 2015 με τίτλο: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής  

  σε συνέδρια και σεμινάρια» 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 32 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 33 
 

         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ από  τoν  Κ.Α   
      10.6463 με τίτλο : «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο θέμα της  
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 99/11.2.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους  4.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 10.6463 με τίτλο: «Έξοδα λοιπών 
δημοσιεύσεων»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  αριθμό ΑΑΥ 99/11.2.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» 
     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  4.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6463 του  οικονομικού   
      έτους 2015 με τίτλο: «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 33 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 34 
 

         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ από  τoν  Κ.Α   
    00.6116  με τίτλο : «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 100/11.2.2015 έκθεση  ανάληψης 
υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους  
10.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 00.6116 με τίτλο: «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»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  αριθμό ΑΑΥ 100/11.2.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» 
     5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης , με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του      
       εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.  

  
Αποφασίζει Ομόφωνα  

 
              Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους  10.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 00.6116 του οικονομικού   
     έτους 2015 με τίτλο: «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» 

 
Η απόφαση πήρε αα 34 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 35 
 

         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.210,00€ από  τoν  Κ.Α   
    00.6111 με τίτλο : «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο θέμα της  
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 106/18.2.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 1.210,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων»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  αριθμό ΑΑΥ 106/18.2.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
   4. Την ανάγκη για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 

      5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης , με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του      
       εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.  
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και των     
   Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη , κα Αλεξάνδρα     
  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 

      2)Με 1 ψήφο κατά του (Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 

   
              Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους  1.210,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 00.6111 του οικονομικού   
     έτους 2015 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 

 
Η απόφαση πήρε αα 35 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -3-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ. 36 
 
     Έγκριση της με αριθμ.11/2015 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός 
δικηγόρου για παράσταση στο Α΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών »  
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 24.2.2015 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα 
από την με αριθμ.πρωτ.2756/18.2.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου 
της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
 
Παρόντα  μέλη: 
1. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

5. Δουδέσης Δημήτριος 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Αδάμ Μελέτιος  



 

 

 

 

 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που είναι η : Έγκριση της με αριθμ.11/2015 απόφασης Δημάρχου με 
αριθμ.πρωτ. 712/16.1.2015  και με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Α΄ 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών »  έθεσε υπ’όψη της Οικονομικής Επιτροπής 
την απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως και ζήτησε την έγκρισή της.     
 
  
        
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ           
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
    

   
 

 
Μάνδρα  16.1.2015 

αριθμ. πρωτ.:  712                         

 

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Α΄ Τριμέλές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11 

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 
3. Το γεγονός ότι την 16η  Ιανουαρίου 2015 εκδικάζεται στο Α΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 

Αθηνών (σε πρώτο βαθμό) η ποινική υπόθεση «ENERGA» και «HELLAS POWER» δυνάμει του 
υπ. αριθμ. 365/2014 Βουλεύματος  Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο 
παραπέμπονται να δικαστούν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, με την ιδιότητα των νομίμων 
εκπροσώπων διευθυνόντων συμβούλων κλπ των ανωτέρω εταιριών, ότι υπεξαίρεσαν με την 
ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας, υπό διαζόντων επιβαρυντικές περιστάσεις, κατά το 
χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο του 2011ως Ιούλιο 2012, ως προς τον Δήμο Μάνδρας – 
Ειδυλλίας το χρηματικό ποσό των 115.043,60 Ευρώ η εταιρία Energa και το χρηματικό ποσό των 
84.087,56 Ευρώ η εταιρία Hellas Power και συνολικά το χρηματικό ποσό των 199.131,16 Ευρώ , 
που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο 
ηλεκτροδοτουμένων χώρων  (αρ.10 Ν 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ.24 
Ν.2130/1993), τα οποία ενώ εισέπραξαν, δεν τα απέδωσαν και τα ιδιοποιήθηκαν παράνομα, 
ενσωματώνοντας  τα χωρίς δικαίωμα στην περιουσία τους και τα αποστέρησαν από το Δήμο 
Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

4. Το γεγονός ότι την υπόθεση την χειρίζεται για λογαριασμό άλλων Δήμων η Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία, η οποία έχει την ειδική γνώση και εμπειρία για τον χειρισμό 
της. 

5. Το γεγονός ότι η δικογραφία είναι ογκωδέστατη και χρειάζεται πολύ χρόνο για την μελέτη της, ενώ 
είναι βέβαιο ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι και μάρτυρες, θα 
απαιτηθούν πολλές δικάσιμοι για την ολοκλήρωση της δίκης. 



 

 

 

 

 
 

6. Την κατεπείγουσα ανάγκη παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, προκειμένου να παραστεί στο 
ως άνω Δικαστήριο και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής για λογαριασμό του Δήμου, 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντά του. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Ορίζουμε την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική 

Εταιρεία με (ΑΜ/ΔΣΑ: 80216) και δη το μέλος της Βασίλειο Χατζηγιαννάκη του Ευαγγέλου 

(ΑΜ/ΔΣΑ:28288), πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για να παραστεί στις 16.1.2015 ή σε οποιαδήποτε 

άλλη μετά από αναβολή συζήτηση, στην ανωτέρω ποινική δίκη και να δηλώσει παράσταση πολιτικής 

αγωγής, αξιώνοντας αποζημίωση, λόγω των ανωτέρω ποινικών αδικημάτων, ενδεικτικά για χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, λόγω κλονισμού πίστης και του κύρους του, με ρητή 

επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζημίας, 

επιδιώκοντας ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 373 ΚΠοινΔ, την απόδοση με την εκδοθησομένη 

ποινική απόφαση μέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω οφειλομένων ποσών στον Δήμο Μάνδρας – 

Ειδυλλίας, από τα σημαντικά ποσά που έχουν δεσμευτεί με διατάξεις της Αρχής Καταπολέμησης 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικής Δραστηριότητα. 

Β.Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου, θα γίνει με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 281 Ν. 

3463/2006 και στον Κώδικα δικηγόρων Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α/27-9-2013) όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ. Α/6-11-2013). 

Γ. Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας προς 

έγκριση.  

                                                                                          Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                                         ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 

        
 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
     1)Με 4 ψήφους υπέρ (της Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε κα.Ιωάννας Κριεκούκη  και  
        των  Δ.Σ και Μελών της  Ο.Ε κα Ελένης Παπακωνσταντίου-  Ρουμελιώτη ,  
        και Αλεξάνδρα  Νερούτσου-Λιάσκου και κ.Περικλή Ρόκα) και    
 
     2)Με 1 ψήφο κατά του(Δ.Σ και Μέλος της Ο.Ε κ.Δημήτριο Δουδέση)  
 

 
   Εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση της  Δημάρχου με αριθμ. 11/2015 και  με αριθμ.  
πρωτ :712/16.1.2015 με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Α΄ Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ». 

 
Η απόφαση πήρε αα 36 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 24.2.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 


