
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.57 
 

     Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 340.600,00€ από τους Κ.Α 

20.6641.0002, 20.6641.0001, 25.6644.0001, 25.6641.0001,20.6641.0009,20.6641.0008, 

20.6641.0007,20.6641.0006, 20.6641.0005, 20.6641.0004, 20.6641.0003, 

10.6643.0004, 10.6643.0003,10.6643.0002, 10.6643.00001,10.6641.0002 και 

10.6641.0001 με τίτλους «Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ 

Μάνδρας, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μετφ.μεσα Δ.Κ Μάνδρας, 

Προμήθεια καυσίμων  και λιπαντικών για μηχ/τα έργου, Προμήθεια καυσίμων για 

κίνηση μεταφορικών μέσων, Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Κ. 

Οινόης, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ,μεσα Τ.Κ. Οινόης , 

Προμήθεια βενζίνης για κινηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Ερυθρών, Προμήθεια 

πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ.μεσα Δ.Κ.Ερυθρών,  Προμήθεια 

βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Βιλίων ,Προμήθεια πετρελαίου για 

απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ.μεσα Δ.Κ. Βιλίων ,Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Τ.Κ Οινόης ,Προμήθεια 

καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Ερυθρών , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

Δ.Κ.Βιλίων  , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ Μανδρας, Προμήθεια 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 

μεταφορικών μέσων.    
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1 ο έκτακτο θέμα 
(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε λόγω  επιτακτικής και άμεσης 
ανάγκης προμήθειας από τον  Δήμο καυσίμων  και λιπαντικών για τον εφοδιασμό  των 
οχημάτων του Δήμου για τις τρέχουσες ανάγκες )έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής τις αριθμό  
τις ΑΑΥ 191-190-189-188-187-186-185-184-183-182-181-180-179-178-177-176-
175/12.3.2015εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία 
προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 340.600,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τους  Κ.Α 
20.6641.0002, 20.6641.0001, 25.6644.0001, 25.6641.0001,20.6641.0009,20.6641.0008, 
20.6641.0007,20.6641.0006, 20.6641.0005, 20.6641.0004, 20.6641.0003, 10.6643.0004, 
10.6643.0003,10.6643.0002, 10.6643.00001,10.6641.0002 και 10.6641.0001με τίτλους: 
«Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ Μάνδρας, Προμήθεια πετρελαίου 
για απορ.Φορτηγά & λοιπά μετφ.μεσα Δ.Κ Μάνδρας, Προμήθεια καυσίμων  και λιπαντικών 
για μηχ/τα έργου, Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, Προμήθεια 
βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Κ. Οινόης, Προμήθεια πετρελαίου για 
απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ,μεσα Τ.Κ. Οινόης , Προμήθεια βενζίνης για κινηση 
μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Ερυθρών, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά 
μεταφ.μεσα Δ.Κ.Ερυθρών,  Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων 
Δ.Κ.Βιλίων ,Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ.μεσα Δ.Κ. Βιλίων 
,Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση Τ.Κ Οινόης ,Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Ερυθρών , Προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Βιλίων  , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ Μανδρας, 
Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 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  : 
 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).  
 2. τις  αριθμό ΑΑΥ 191-190-189-188-187-186-185-184-183-182-181-180-179-178-177- 



 
 

      176-175/12.3.2015εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
 3.Τις διατάξεις α)των άρθρων 21 και 22Α

 
του ν. 2362/95 « Περί Δημόσιου Λογιστικού        

     κ.λ.π»(Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ. 21 και 23 του ν.      
     3871/2010(Α.141) β)του Νόμου Β.Δ 17-5/15-6-1959, Π.Δ. 28/80, Π.Δ 171/87,      
    ΕΚΠΟΤΑ, Ν2286/95, Ν.2539/97 γ)του Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων      
    υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
4.Την ανάγκη για ««Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ Μάνδρας,      
   Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μετφ.μεσα Δ.Κ Μάνδρας,      
   Προμήθεια καυσίμων  και λιπαντικών για μηχ/τα έργου, Προμήθεια καυσίμων για   
   κίνηση μεταφορικών μέσων, Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Κ.  
  Οινόης, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ,μεσα Τ.Κ. Οινόης ,  
  Προμήθεια βενζίνης για κινηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Ερυθρών, Προμήθεια  
  πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ.μεσα Δ.Κ.Ερυθρών,  Προμήθεια βενζίνης  
  για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Βιλίων ,Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά      
  & λοιπά μεταφ.μεσα Δ.Κ. Βιλίων ,Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  
  μέσων , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Τ.Κ Οινόης ,Προμήθεια καυσίμων για    
  θέρμανση Δ.Κ.Ερυθρών , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Βιλίων  , Προμήθεια    
   καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ Μανδρας, Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση     
  μεταφορικών μέσων και Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» 

  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  340.600,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 20.6641.0002, 20.6641.0001, 
25.6644.0001, 25.6641.0001,20.6641.0009,20.6641.0008, 20.6641.0007,20.6641.0006, 
20.6641.0005, 20.6641.0004, 20.6641.0003, 10.6643.0004, 10.6643.0003,10.6643.0002, 
10.6643.00001,10.6641.0002 και 10.6641.0001 του οικονομικού  έτους 2015 με τίτλους: 
««Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ Μάνδρας, Προμήθεια 
πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μετφ.μεσα Δ.Κ Μάνδρας, Προμήθεια καυσίμων  και 
λιπαντικών για μηχ/τα έργου, Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, 
Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Κ. Οινόης, Προμήθεια πετρελαίου 
για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ,μεσα Τ.Κ. Οινόης , Προμήθεια βενζίνης για κινηση 
μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Ερυθρών, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά 
μεταφ.μεσα Δ.Κ.Ερυθρών,  Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων 
Δ.Κ.Βιλίων ,Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ.μεσα Δ.Κ. Βιλίων 
,Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση Τ.Κ Οινόης ,Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Ερυθρών , Προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Βιλίων  , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ Μανδρας, 
Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 
μεταφορικών μέσων    
 



 
 

 
 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 57 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 

 
    Αριθμ.Αποφ.58 

        
        Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για  
     «Προμήθεια  Καυσίμων(κίνησης-θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου  
       Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και του Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΑΠ). 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 



 

 

 

 

 
 

 
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το  2ο έκτακτο θέμα (του οποίου 
ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε λόγω  επιτακτικής και άμεσης ανάγκης προμήθειας από τον  
Δήμο και το Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΟΚΑΠ)καυσίμων  και λιπαντικών για τον εφοδιασμό  των οχημάτων του Δήμου 
για τις τρέχουσες ανάγκες )που αφορά την  «Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Ανοικτού Διεθνή 
Διαγωνισμού για «Προμήθεια Καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Δήμου  Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και του Ν.Π.Δ.Δ (ΔΟΚΑΠ) έθεσε ενώπιον της Επιτροπής ότι 
σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1   περ.ε η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για  
την κατάρτιση των όρων και  την διακήρυξη όλων των δημοπρασιών  του  Δήμου μας. 

    Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 02/2015 Μελέτη της Τεχνικής  Υπηρεσίας του 
Δήμου.  
    Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6641.0001 «Προμήθεια 
καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 14.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, 
ΚΑ10.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσου 1.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 10.6643.0001 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΚ Μάνδρας» 
ποσού 5.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 10.6643.0002 «Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση ΤΚ Βιλίων» ποσού 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 10.6643.0003 
«Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΤΚ Ερυθρών» ποσού 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 
10.6643.0004 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΤΚ Οινόης» ποσού 3.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0003 «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 30.000,00 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0004 «Προμήθεια πετρελαίου για απορ/ρα φορτηγά και 
λοιπά μεταφορικά μέσα ΤΚ Βιλίων» ποσού 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0005 
«Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσω ΤΚ Βιλίων» ποσού 15.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0006 «Προμήθεια πετρελαίου για απορ/ρα φορτηγά  και 
λοιπά μεταφορικά μέσα ΔΚ Ερυθρών» ποσού 45.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 
20.6641.0007 «Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΚ Ερυθρών» ποσού 15.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0008 «Προμήθεια πετρελαίου για απορ/ρα φορτηγά και λοιπά 
μεταφορικά μέσα ΤΚ Οινόης» ποσού 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0009 
«Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων ΤΚ Οινόης» ποσού 5.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 25.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» 
ποσού 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 25.6644.0001 «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για μηχανήματα έργου» ποσού 2.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 
20.6641.0001 «Προμήθεια πετρελαίου για απορ/ρα φορτηγά και λοιπά μεταφορικά μέσα ΔΚ Μάνδρας» 
ποσού 108.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0002 «Προμήθεια βενζίνης για 
κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΚ Μάνδρας» ποσού 18.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και ΚΑ 10.6643.0001 « 
ΔΟΚΑΠ Προμήθεια καυσίμων Θέρμανσης» ποσού 13.000,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ). 
   Με την 34/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενέκρινε την 
διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων(κίνησης-θέρμανσης ),λιπαντικών του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ(ΔΟΚΑΠ) για το έτος 2015 με την διενέργεια ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού.  

Με την 57/2015 απόφαση η Ο.Ε  ενέκρινε την δαπάνη και διάθεση της σχετικής  πίστωσης ποσού 
340.600,00€ από τους Κ.Α 20.6641.0002, 20.6641.0001, 25.6644.0001, 25.6641.0001,20.6641.0009        
20.6641.0008, 20.6641.0007,20.6641.0006, 20.6641.0005, 20.6641.0004, 20.6641.0003, 10.6643.0004,  



 

 

 

 

 
 

10.6643.0003,10.6643.0002, 10.6643.00001,10.6641.0002 και 10.6641.0001 με τίτλους «Προμήθεια 
βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ Μάνδρας, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & 
λοιπά μετφ.μεσα Δ.Κ Μάνδρας, Προμήθεια καυσίμων  και λιπαντικών για μηχ/τα έργου, Προμήθεια 
καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Κ. 
Οινόης, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ,μεσα Τ.Κ. Οινόης , Προμήθεια βενζίνης 
για κινηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Ερυθρών, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά 
μεταφ.μεσα Δ.Κ.Ερυθρών,  Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Βιλίων ,Προμήθεια 
πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ.μεσα Δ.Κ. Βιλίων ,Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Τ.Κ Οινόης ,Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση Δ.Κ.Ερυθρών , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Βιλίων  , Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση Δ.Κ Μανδρας, Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και Προμήθεια καυσίμων 
για κίνηση μεταφορικών μέσων.    
   Με την 48/2015 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (Δ.Ο.Κ.Α.Π) ενέκρινε την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού 13.000,00€ από τον Κ.Α 10.6643.01 με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό. 

           Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν την  μελέτη με  
     Αριθ.ΔΠ 02/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να καταρτίσουν τους  όρους  Ανοικτού Διεθνή   
    Διαγωνισμού για «Προμήθεια  Καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου            
    Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και του Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΑΠ)που έχουν ως ακολούθως: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ         «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης), λιπαντικών 
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 5                          για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας έτους  
Τηλέφωνο: 2132014904                                2015 και του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ). 
Φαξ:2105555880 
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα 
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                                  αρ. διακηρυξης:5250/30.3.2015 
e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr                  Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι 
                                                                                      αριθμ. μελέτης:ΔΠ 02/2015  
                                                                                      Κ.Α. 10.6641.0001, 10.6641.0002, 10.6643.0001, 
                                                                                               10.6643.0002, 10.6643.0003, 10.6643.0004,  
                                                                                               20.6641.0003, 20.6641.0001, 20.6641.0002, 
                                                                                               20.6641.0004, 20.6641.0005, 20.6641.0006, 
                                                                                               20.6641.0007, 20.6641.0008, 20.6641.0009, 
                                                                                               25.6641.0001, 25.6644.0001, ΔΟΚΑΠ 10.6643.01 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, την «προμήθεια καυσίμων 
(κίνησης – θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας έτους 2015 και του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ)», 
με προϋπολογισμό 353.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η 
οποία θα δοθεί ανά Κατηγορία ως εξής: 
1η Κατηγορία : Καύσιμα ΔΚ Οινόης 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων όπως 
αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό site  της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του 

 



 

 

 

 

 
 

Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία για το σύνολο των 
καυσίμων της παρούσας κατηγορίας. 
2η Κατηγορία: Καύσιμα ΔΚ Ερυθρών 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων όπως 
αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό site  της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του 
Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία για το σύνολο των 
καυσίμων της παρούσας κατηγορίας. 
3η Κατηγορία: Καύσιμα ΔΚ Βιλίων 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων όπως 
αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό site  της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του 
Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία για το σύνολο των 
καυσίμων της παρούσας κατηγορίας. 
4η Κατηγορία: Καύσιμα ΔΚ Μάνδρας  
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων όπως 
αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό site  της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του 
Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 
5η Κατηγορία: Λιπαντικά 
Τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε Ευρώ και η τιμή θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 
Αναλυτικότερα μπορούν να δοθούν προσφορές  είτε για το σύνολο της προμήθειας και για τις πέντε κατηγορίες  είτε  προσφορές  
ανά  κατηγορία. Η προσφορά θα δίνεται πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας. Είναι δυνατόν να προκύψει ένας 
ανάδοχος για όλες τις κατηγορίες ή επιμέρους ανάδοχοι ανά κατηγορία. Στην περίπτωση όπου εντός της ίδιας κατηγορίας 
υπάρχουν διαφορετικές τιμές προσφοράς τότε η χαμηλότερη τιμή προσδιορίζεται στο σύνολο της κάθε κατηγορίας. 
 
Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους πόρους και θα ισχύουν οι εξής όροι: 
 
Άρθρο 1ο  
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με: 

1. Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β΄/23-3-1993 απόφαση του Υπ Εσωτερικών «Ενιαίος Καονισμός Προμθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»  

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυμθίσεις συναφών θεμάτων» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ 8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3054/ΦΕΚ Α΄ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 1797/ΦΕΚ 114 Α΄1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
7. Την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 355/2000/ΦΕΚ 410/11-4-2001 «Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου» 
8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
9. Τις διατάξεις του άρθρου  4 του Ν.4111/ΦΕΚ 18 Α΄/12-12-2012  
10. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών συναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της επιτροπής  και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2005 

11. Την υπ’ αριθμ. Π1/358/27-1-1991 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π προμηθειών που 
πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών –χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη 

12. Τις διατάξεις του Ν.4155 ΦΕΚ Α΄/29-5-2013«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 

13. Την υπ’αριθμ.Π1/2390/2013 Υπουργική Απόφαση 
14. Όλη την σχετική ισχύουσα νομοθεσία 
15. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ 02/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 
16. Την υπ’ αριθμ.34/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

Άρθρο 2ο  
Συμβατικά στοιχεία  
Τα τεύχη του διαγωνισμού: η μελέτη (τεχνική έκθεση, αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός, 
συγγραφή υποχρεώσεων), η διακήρυξη και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
Η προσφορά του μειοδότη 
Η σύμβαση 
 
Άρθρο 3ο  
Προϋπολογισμός 
Τα προς προμήθεια καύσιμα είδη και λιπαντικά  και οι αντίστοιχες ποσότητες περιγράφονται και προδιαγράφονται στη μελέτη με 
αριθμ. ΔΠ02/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει 
προϋπολογισθεί στο ποσό των 353.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ανά Κατηγορία ως εξής: 
1η Κατηγορία :Καύσιμα ΔΚ Οινόης 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που 
αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό site  της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του 
Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία για το σύνολο των 
καυσίμων της παρούσας κατηγορίας. 
 
 
α/α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα Ενδεικτική τιμή μονάδας 

ανευ φπα 
Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός Ευρώ 

1 Πετρέλαιο DIESEL 
κίνησης  

09134100-8 lt 7.527,85 1,08 8.130,081 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 
(100) 

09132100-4 lt 387,15 1,575 609,756 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 
(95) 

09132100-4 lt 2.568,98 1,345 3.455,285 

4 Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

09135100-5 lt 2.876,21 0,848 2.439,024 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  14.634,15 
ΦΠΑ 23% 3.365,85 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 18.000,00 
 
 
2η Κατηγορία: Καύσιμα ΔΚ Ερυθρών 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που 
αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό site  της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του 
Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία για το σύνολο των 
καυσίμων της παρούσας κατηγορίας. 
 
α/α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα Ενδεικτική τιμή 

μονάδας ανευ φπα 
Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός Ευρώ 

1 Πετρέλαιο DIESEL 
κίνησης  

09134100-8 lt 33.875,34 1,08 36.585,366 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 
(100) 

09132100-4 lt 1.161,44 1,575 1.829,268 

3 Βενζίνη 
αμόλυβδη (95) 

09132100-4 lt 7.706,95 1,345 10.365,854 

4 Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

09135100-5 lt 5.752,42 0,848 4.878,149 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 53.658,54 
ΦΠΑ 23% 12.341,46 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 66.000,00 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
3η Κατηγορία: Καύσιμα ΔΚ Βιλίων 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων που 
αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό site  της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του 
Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία για το σύνολο των 
καυσίμων της παρούσας κατηγορίας. 
 
 
 
α/α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα Ενδεικτική τιμή μονάδας 

ανευ φπα 
Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός Ευρώ 

1 Πετρέλαιο DIESEL 
κίνησης  

09134100-8 lt 33.875,34 1,08 36.585,366 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 
(100) 

09132100-4 lt 1.161,44 1,575 1.829,268 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 
(95) 

09132100-4 lt 7.706,95 1,345 10.365,854 

4 Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

09135100-5 lt 7.669,89 0,848 6.504,065 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 55.284,55 
ΦΠΑ 23% 12.715,45 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 68.000,00 
 
 
4η Κατηγορία: Καύσιμα ΔΚ Μάνδρας  
α)για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των 
καυσίμων που αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό site  της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά 
τιμές του Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 
α/α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα Ενδεικτική τιμή μονάδας 

ανευ φπα 
Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός Ευρώ 

1 Πετρέλαιο DIESEL 
κίνησης  

09134100-8 lt 81.300,81 1,08 87.804,878 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 
(100) 

09132100-4 lt 3.252,03 1,575 5.121,951 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 
(95) 

09132100-4 lt 21.579,47 1,345 29.024,390 

4 Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

09135100-5 lt 17.832,49 0,848 15.121,951 

                                                                                                                               
                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 137.073,16                        
                                                                                                     ΦΠΑ 23%   31.526,826                        
                                                                        ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  168599,98  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

5η Κατηγορία: Λιπαντικά 
Τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε Ευρώ και η τιμή θα δίνεται ως αριθμός με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 
 
 
α/α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα Ενδεικτική τιμή 

μονάδας ανευ φπα 
Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός Ευρώ 

5 Βαλβολίνη FULL SYNTHETIC 
GL-5 75W-90W 

lt 90,00 12,00 1.080,00 

6 Λιπαντικό ATF  (υδραυλικό – 
τιμονιού-τρικούβερτο) 

lt 90,00 8,50 765,00 

7 Λιπαντικό AD BLUE (για 
κατανάλωση 1lt/100km) 

lt 1.400,00 2,00 2.800,00 

8 Υδραυλικό λάδι 46αρι lt 800,00 5,00 4.000,00 
9 Υδραυλικό λάδι (τύπου 

TELLUW – T32) 
lt 80,00 8,50 680,00 

10 Λιπαντικό 20W-50 DIESEL lt 500,00 8,50 4.250,00 
11 Λιπαντικό 10W – 40 DIESEL 

ημισυνθετικό 
lt 400,00 8,50 3.400,00 

12 Λιπαντικό 15W-40 DIESEL 
ημισυνθετικό 

lt 500,00 8,50 4.250,00 

13 Λιπαντικό 10W-40βενζίνης 
συνθετικό 

lt 30,00 10,00 300,00 

14 10W Υδραυλικό λάδι μεταδοσης 
(τύπου RIMULA R3) 

lt 80,00 8,50 680,00 

15 Λάδι συνθετικό 5-30W DIESEL lt 80,00 7,00 560,00 
16 Λάδι μίξης Δίχρονων lt 20,00 8,00 160,00 
17 Αντιψυκτικό γενικής χρήσεως  lt 400,00 7,00 2.800,00 
18 Γράσσο ξανθό lt 80,00 7,50 600,00 
19 Υγρά φρένων DOT 4 KG 29,00 13,00 377,00 
20 Υγρά μπαταρίας 

0
92

1
1

00
0

-1
 

KG 25,00 5,00 125,00 
                                                                                           ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                                       2,81 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ   26.827,00                       
ΦΠΑ 23%   6.170,21                         

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 32.997,21                      
 
 
 
Αναλυτικότερα μπορούν να δοθούν προσφορές  είτε για το σύνολο της προμήθειας και για τις πέντε κατηγορίες  είτε  προσφορές  
ανά  κατηγορία. Η προσφορά θα δίνεται πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας. Είναι δυνατόν να προκύψει ένας 
ανάδοχος για όλες τις κατηγορίες ή επιμέρους ανάδοχοι ανά κατηγορία. Στην περίπτωση όπου εντός της ίδιας κατηγορίας 
υπάρχουν διαφορετικές τιμές προσφοράς τότε η χαμηλότερη τιμή προσδιορίζεται στο σύνολο της κάθε κατηγορίας. 
 
Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 
μεταφορικών μέσων» ποσού 14.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ10.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσου 1.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 10.6643.0001 «Προμήθεια καυσίμων 
για θέρμανση ΔΚ Μάνδρας» ποσού 5.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 10.6643.0002 «Προμήθεια καυσίμων 
για θέρμανση ΤΚ Βιλίων» ποσού 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 10.6643.0003 «Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση ΤΚ Ερυθρών» ποσού 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 10.6643.0004 «Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση ΤΚ Οινόης» ποσού 3.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0003 «Προμήθεια λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 30.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0004 «Προμήθεια 
πετρελαίου για απορ/ρα φορτηγά και λοιπά μεταφορικά μέσα ΤΚ Βιλίων» ποσού 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, 
ΚΑ 20.6641.0005 «Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσω ΤΚ Βιλίων» ποσού 15.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0006 «Προμήθεια πετρελαίου για απορ/ρα φορτηγά  και λοιπά μεταφορικά μέσα 
ΔΚ Ερυθρών» ποσού 45.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0007 «Προμήθεια βενζίνης για κίνηση 



 

 

 

 

 
 

μεταφορικών μέσων ΔΚ Ερυθρών» ποσού 15.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0008 «Προμήθεια 
πετρελαίου για απορ/ρα φορτηγά και λοιπά μεταφορικά μέσα ΤΚ Οινόης» ποσού 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%, ΚΑ 20.6641.0009 «Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων ΤΚ Οινόης» ποσού 5.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 25.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 10.000,00 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 25.6644.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα έργου» ποσού 
2.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0001 «Προμήθεια πετρελαίου για απορ/ρα φορτηγά και λοιπά 
μεταφορικά μέσα ΔΚ Μάνδρας» ποσού 108.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6641.0002 «Προμήθεια 
βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΚ Μάνδρας» ποσού 18.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και ΚΑ 10.6643.0001 « ΔΟΚΑΠ Προμήθεια 
καυσίμων Θέρμανσης» ποσού 13.000,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2015 του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ). 
 
Άρθρο 4ο  
Διεξαγωγή Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο ημερών, 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων  των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.  
 
Άρθρο 5ο  
Τόπος και Χρόνος του Διαγωνισμού 
Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας , ΑΦΜ 997763886, ΔΟΥ Ελευσίνας, Δ/νση Στρ. Νικ. Ρόκα 45, 19600 
Μάνδρα, Τηλ. Επικοινωνίας 2132014904 ΦΑΞ 2105555880 και φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι : 
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ΑΦΜ 997763886, ΔΟΥ Ελευσίνας, Δ/νση Στρ. Νικ. Ρόκα 45, 19600 Μάνδρα, Τηλ Επικοινωνίας 
2132014904, ΦΑΞ 2105555880 και 
Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας – Ειδυλλίας (ΔΟΚΑΠ), ΑΦΜ 997764625, ΔΟΥ 
Ελευσίνας, Δ/νση Ιερού Λόχου και Επαμεινώνδα, 19600, Μάνδρας Τηλ Επικοινωνίας 2105555422, ΦΑΞ 2105552690. 
 
Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής της προσφοράς είναι: η διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:2.4.2015 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22.5.2015 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 29.5.2015 
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών (κα Ευγενία 
Μητροπούλου) οδός Στρ. Νικ Ρόκα 45 και στο τηλέφωνο 2132014904 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Άρθρο 6ο  
Δεκτοί στο Διαγωνισμό 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 Συναιτερισμοί 
 Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.  
 
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, για μία ή 
περισσότερες  κατηγορίες υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας 
καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής και οικονομικά ασύμφορη η μετακίνηση των οχημάτων και ιδιαιτέρως των μηχανημάτων έργων 



 

 

 

 

 
 

για την τροφοδοσία τους εκτός δημοτικών ενοτήτων και οπωσδήποτε εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Επομένως, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις για τη τροφοδοσία των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργων  εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο προσφέρον  
υποχρεούται  να τροφοδοτεί τα οχήματα – μηχανήματα έργου – κτιριακές εγκαταστάσεις με δικά του μέσα χώρις επιπλέον 
χρεώσεις στην προσφερόμενη τιμή. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή,χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα ΤΑΧΙΣΝΕΤ της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό αριθμό 
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identifification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό με μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧΒ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 
Παράρτημα ΙΧΓ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του  Συστήματος 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος 
εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 
Άρθρο 7ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες  υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13(ΦΕΚ Α΄/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3)μήνες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπέυθυνες δηλώσεις του Ν 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την 
ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση 
κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 
Τα δικαιολογητικά σημμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
Α)Για τους Έλληνες πολίτες: 

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο .της παρούσας διακήρυξης 
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών 

τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί  σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος  
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους 
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων 
των εργοδοτών που είναι σφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
σφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 



 

 

 

 

 
 

από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο 
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείριση. Σε περίπτωση εταιρειών 
(νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή 
την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με 
την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι  ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του ΔΣ τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμέυουν με την υπογραφή τους την ΕΕ και τα έγγραφα της νομιμοποίησης 
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέω από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ 
αριθμ.ΔΠ2/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας που συνοδεύει αυτή και των 
σχετικών διατάξεων με αυτή και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή  σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, για απάτη, για νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: φυσικά πρόσωπα ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, 
διαχειριστές ΕΠΕ Πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος για ΑΕ και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης  ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Συγκεκριμένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και 
επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείρηση και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσπωπου 
της επιχείρησης. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 Η επιχείριση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας 
 Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των ΟΤΑ 
 Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική διαγωγή του 
 Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση  με την 

επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα 
 Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) 

όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα 
 Διαθέτει εγκαταστάσεις για τη τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων έργων εντός των γεωγραφικών 

ορίων του Δήμου ή σε κάθε άλλη περίπτωση ο προσφέρον θα τροφοδοτεί τα οχήματα – μηχανήματα έργου – 
κτιριακές εγκαταστάσεις με δικά του μέσα χωρίς επιπλέον χρεώσεις στην προσφερόμενη τιμή. 

 Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’εφαρμογή 
του ΠΔ 60/07 και έχει παρασχει τις πληροφορίες αυτές 

10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση με τους φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ 
όπου έχουν αναλάβει παρόμοιες  προμήθειες κατά την τελευταία τριετία με αναφορά του αντίστοιχου συμβατικού ποσού 
και της ημερομηνίας της σύμβασης 

11. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 



 

 

 

 

 
 

12. Κατάσταση προσωπικού 
13. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους 

του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς  δηλωση περί του συνολικού ύψους του κύκου εργασιών  της επιχείρησης, 
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του 
έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις 

Β)Για τους αλλοδαπούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8ο της παρούσας διακήρυξης 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν 
εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του νομίμου εκπροσπώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλεσυης 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν 
εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του νομίμου εκπροσπώπου ή στα κράτη  μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης 

4. Πιστοποιητικό  της αρμόδιας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα  του οικείου 
επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους 

Γ)Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό ΝΠ 
Δ) Για του συνεταιρισμούς: 

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8ο της παρούσας διακήρυξης 
2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) και (7) της ανωτερω περίπτωση Α 
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

Ε) Για τις ενώσεις προμηθευτών – κοινοπραξίες: 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση 
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι 
εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητα 
δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας 
Ελλάδος 

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
ακπροσώπησης 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 
6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκ δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή  δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, 
μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος 
από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο 

Για όλους τους συμμετέχοντες: 



 

 

 

 

 
 

1. Όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επχείρησης και να 
υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο αυτής 

2. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής 
3. Σε περίπτωσηεγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο 
αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα 

4. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή  στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται 
στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλαδαπών υποψηφίων. 

5. Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη Δήλωση εννοείται υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 όσον αφορά 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή 
εννοείται αντιστοίχως είτε υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86 ως άνω είτε ένορκη δηλωση είτε για τα κράτη που δεν 
προβλέπεται ένορκη δηλωση επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής 
ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού  του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 

6. Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών 

7. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση 
των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε  ο προσφέρων οικονομικός φορέας 
οφείλει να σημαίνει  τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην 
αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο  στην προστασία του απορρήτου που καλύτπει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου 

8. Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή ο 
διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία 

Άρθρο 8ο  
Εγγυήσεις 
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου  Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν 2513/1997 και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Στην περίπτωση  
υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Δεν 
επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται 
στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και πριλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% 
του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς  ΦΠΑ 23% ήτοι 5.749,59 Ευρώ, εφ’όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των 
υπό προμήθεια ειδών άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ 23% για τη 
συγκεκριμένη/ες κατηγορίας/ες συμμετοχής. 

Η εγγύηση πρέπει να έχει χρονικό  διάστημα  ισχύος  με  έναρξη  την ημερομηνία  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας  και πέρας  

τουλάχιστον  ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς  (δηλαδή πέρας τουλάχιστον την 31-01-2016) που ζητά η 

διακήρυξη και που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.   

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και προ αυτής ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει  την εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό από άλλη όμοια εγγύηση  καλής εκτέλεσης  που θα αναφέρεται στην εμπρόθεσμη εκτέλεση κα στην ακριβή τήρηση 
των όρων της διακήρυξης και της μελέτης , καθώς και των όρων της συμβάσεως. 



 

 

 

 

 
 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η δημοπρασία, επιστρέφεται μετά την 

κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

 
Ισχύει το παρακάτω υπόδειγμα: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
............(ονομασία Τράπεζας).............................................................................................. 
.............(κατάστημα)............................................................................................................ 
 

(ημερομηνία έκδοσης) ............... 
€:................................. 

 
Πρός :  ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Οδός: Στρ.  Ν. Ρόκα 45 -  ΜΑΝΔΡΑ     ΤΑΚ. 19600 

 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΑΡ. .............................  €................ 
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  μέχρι του ποσού των ............................. €  υπέρ της ..................       
Εταιρείας…................................................... ………..  Δνση.............................................. για την συμμετοχή της στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας στις ………................για την ‘τίτλος  διακήρυξης’  σύμφωνα με την 
από .………...............  διακήρυξη. 

 
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν 
λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης τα ποσά της κατάπτωσης υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση 
ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήψης της. 
 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............................................ 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη). 
 
 Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ , 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση  και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης απαιτείται να κατατεθεί από τον   ανάδοχο, κατά 
την υπογραφή του συμφωνητικού, εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης ίση με 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.  
σε αντικατάσταση της εγγύησης συμμετοχής. 



 

 

 

 

 
 

Ο  ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της 
μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος η εγγύηση καλής εκτέλεσης  που κατατέθηκε 
από αυτόν καταπίπτει υπέρ του δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. 

Σε περίπτωση τμηματικής  εκτέλεσης  οι ως άνω εγγυητικές θα προκύπτουν με βάση το αντίστοιχο  ποσό  της τμηματικής 
συμβάσεως. 

Πιο αναλυτικά θα ισχύουν τα παρακάτω: 

- Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και 
τα ακόλουθα: (1 ) Την ημερομηνία έκδοσης.  (2) Τον εκδότη.  (3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο 
απευθύνεται.   (4) Τον αριθμό της εγγύησης.   (5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.   (6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση 
του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.   (7) Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης και της σχετικής 
μελέτης.   (8) 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως.   (9) 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου  που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής εγγραφής ειδοποίησης.   (10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το 
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   (11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη της μελέτης, πλέον δύο (2) μήνες.   (12)ότι ο εκδότης της εγγύησης 
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί 
το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

 
 
Άρθρο 9ο  
Κατάρτιση και υποβολή των προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheuw.gov.gr  
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν4155/13 και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο ΠΔ60/07 και 
συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ. 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα  
 
Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»: Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο υποφάκελο 
περιλαμβάνονται: 
Δικαιολογητικά συμμετοχής: Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως 
επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά με μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης το Ν. 
4155/13 και άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος  στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή πλην των ΦΕΚ και 
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρον ψηφιακή υπογραφή δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά  και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα  
αρχή εντός της ενωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα 
παράγει σxετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μηνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 



 

 

 

 

 
 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία.  
 
Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»: Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού 
στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική  φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάπτει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς. 
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκτπωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την 
ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκτπωσης), η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτωνται ως απαράδεκτες. 
 
Ειδικοί όροι 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για ένα έτος. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στη στη συγγραφή των υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. ΔΠ 02/2015 
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 

 Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομμίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις μόνο όταν  αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε 

περίπτωση η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες 
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 

 
Άρθρο 10ο  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 πμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». 



 

 

 

 

 
 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
μετά την αξιολόγηση των λοιπων στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσγραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονομικές  προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσγραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
Άρθρο 11ο  
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης αναθέτουσας αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως: 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 
πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης 
των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους 
 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού 

απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχνοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 
περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται 

 
Άρθρο 12ο  
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη τιμή 
λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία : 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί 

κατακύρωσης ή μη ή την απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 
 
Άρθρο 13ο  
Ενστάσεις – προσφυγές 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ήτης συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσια (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ) και για  
την υποβολή οποιασδήποτε ενστάσεως απαιτείται παράβολο 1.000,00 €, ως εξής: 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση 
(δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται οι ημερομηνές δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα,  
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό.Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόασης με δική τους φροντίδα. Αε 
περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόφμενη εργάσιμη 
ημέρα. 
 
Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν: Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή 
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 



 

 

 

 

 
 

διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική 
Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. 
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν 
3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 
Για την προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
Άρθρο 14ο  
Σύμβαση 
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
Υποχρεούται σε προθεσμία δέκα ημέρών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωρσης του διαγωνισμού από τον Δήμο να 
προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 
προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα είναι ίσες προς πέντε % χωρίς ΦΠΑ 23% επί του καθαρού 
ποσού του κάθε φορέα.  
Οι φορείς είναι: Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας και ο Δημοτικός Οργανισμος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα της υπογραφής της και είναι ετήσια με δυνατότητα παράτασης αυτής έως 
εξαντλήσεων των ποσοτήτων των ειδών  χωρίς σε καμία περίπτωση να γίνει υπέρβαση του συμβατικού ποσού ύστερα από 
απόφαση προς τούτο αρμόδιου οργάνου του Δήμου. 
 
 
Άρθρο 15ο  
Προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 25 ΠΔ 60/2007 
Εάν κριθεί αναγκαίο, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007. 
 
 
Άρθρο 16ο  
Τόπος και τρόπος παράδοσης 
Η παραλαβή των καύσιμων ειδών και λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά. 
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης 
προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το δήμο ως 
ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%0) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί  σε 
άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε 
αντικατάσταση της τυχούσας ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των 
καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για 
τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 
δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας μπορεί να κηρυχθεί  
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ο προμηθευτής όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα 
προμηθειών. 
Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 
Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών των υπηρεσιών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά 
στη διάρκεια τους έτους τις αναγκαίες ποσότητες υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας είτε 
αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες ή τον τύπο του προς προμήθεια είδους, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό 
ποσό του προϋπολογισμού ή της προσφοράς του προμηθευτή. 



 

 

 

 

 
 

Τονίζεται ότι ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας για όλα τα παραπάνω είδη διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει, όποτε το κρίνει 
απαραίτητο, δείγματα ώστε να ελέγχεται τόσο η σχετική ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές  στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους. 
Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Μάνδρας 
– Ειδυλλίας με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και λιπαντικών 
Οι συσκευασίες των ειδών της προμήθειας ανά ποσότητες θα γίνουν κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας σύμφωνα με την προτίμητή 
της και κατόπιν της σχετικής παραγγελίας από το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας (συσκευασίες 1lt, 4lt, 20lt, βαρέλι, κουτί κλπ) 
Τα καύσιμα και τα λιπαντικά δεν θα είναι προϊόντα ανακύκλωσης και απαραίτητα θα διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας κατά 
περίπτωση σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία 
Το χρονικό διάστημα εγγύησης ανθεκτικότητας, λειτουργικότητας και ποιότητας του υλικού των ειδών της προμήθειας ορίζεται 
σε οκτώ (8) μήνες. 
 
 
Άρθρο 17ο  
Πληρωμή αναδόχου 
Η πληρωμή θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία θα 
εκδίδονται μετά την τμηματική παραλαβή, εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την 
ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών, εκδοθούν τα δελτία αποστολής και τιμολόγια και προσκομισθούν τα απαραίτητα 
παραστατικά. 
 
 
 
Άρθρο 18ο  
Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4155/13, της ΥΑ 
Π1/2390/2013, Ν. 2286/95, Ν3463/2006, Ν3852/2010, ΠΔ 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 
ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύουν. 
 
 
Άρθρο 19ο  
Δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικά, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑκαι δύο νομαρχιακές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/07 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιμελητήρια. 
 

 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 
 
Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της 

1.Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β΄/23-3-1993 απόφαση του Υπ Εσωτερικών «Ενιαίος Καονισμός Προμθειών Οργανισμών      

    Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»  
2.Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυμθίσεις συναφών θεμάτων» 
3.Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ 8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4.Τις διατάξεις του Ν. 3054/ΦΕΚ Α΄ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 

       5.Τις διατάξεις του Ν. 1797/ΦΕΚ 114 Α΄1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
       6.Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 
         Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
       7.Την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 355/2000/ΦΕΚ 410/11-4-2001 «Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι   
          ελέγχου» 
      8.Τις διατάξεις του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 



 

 

 

 

 
 

          και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
        9.Τις διατάξεις του άρθρου  4 του Ν.4111/ΦΕΚ 18 Α΄/12-12-2012  
      10. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας         

   2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών συναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως     
  τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της επιτροπής  και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του   
  Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2005 

11.Την υπ’ αριθμ. Π1/358/27-1-1991 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π προμηθειών που πραγματοποιούνται    
     με την ανάδειξη προμηθευτών –χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη 
12.Τις διατάξεις του Ν.4155 ΦΕΚ Α΄/29-5-2013«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
13.Την υπ’αριθμ.Π1/2390/2013 Υπουργική Απόφαση 

  14. Tην Αρ.μελ :ΔΠ 02 /2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

  15. Την 34/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας με την οποία  ενέκρινε      
        την διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων(κίνησης-θέρμανσης ),λιπαντικών του Δήμου  
       Μάνδρας- Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ(ΔΟΚΑΠ) για το έτος 2015 με την διενέργεια ανοικτού διεθνή     
       διαγωνισμού.  

 16. Την 57/2015 απόφαση η Ο.Ε  με την οποία ενέκρινε την δαπάνη και διάθεση της σχετικής   
      πίστωσης ποσού 340.600,00€ από τους Κ.Α 20.6641.0002, 20.6641.0001, 25.6644.0001,     
      25.6641.0001,20.6641.0009  ,20.6641.0008, 20.6641.0007,20.6641.0006, 20.6641.0005,  
      20.6641.0004, 20.6641.0003, 10.6643.0004, 10.6643.0003,10.6643.0002,  10.6643.00001, 
      10.6641.0002 και 10.6641.0001 με τίτλους «Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων  
      Δ.Κ Μάνδρας, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μετφ.μεσα  Δ.Κ Μάνδρας,  
      Προμήθεια καυσίμων  και λιπαντικών για μηχ/τα έργου, Προμήθεια καυσίμων για     
      κίνηση μεταφορικών μέσων, Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Κ. Οινόης,    
      Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ,μεσα Τ.Κ. Οινόης , Προμήθεια βενζίνης      
      για κινηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Ερυθρών, Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά  
      μεταφ.μεσα Δ.Κ.Ερυθρών,  Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Κ.Βιλίων ,      
      Προμήθεια πετρελαίου για απορ.Φορτηγά & λοιπά μεταφ.μεσα Δ.Κ. Βιλίων ,Προμήθεια λιπαντικών    
      για κίνηση μεταφορικών μέσων , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Τ.Κ Οινόης ,Προμήθεια   
      καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Ερυθρών , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ.Βιλίων  ,   
      Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ Μανδρας, Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών   
      μέσων και Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.    

17. Την 48/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής      
      Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (Δ.Ο.Κ.Α.Π) με την οποία ενέκρινε την δαπάνη     
       και τη διάθεση πίστωσης ποσού  13.000,00€ από τον Κ.Α 10.6643.01 με τίτλο Προμήθεια     
       καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  
18. Όλη  την  σχετική  ισχύουσα τρέχουσα  νομοθεσία. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
1.Εγκρίνει την αριθ. ΔΠ 02/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις τεχνικές 

 προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή  για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμού  
για  την  «Προμήθεια καυσίμων(κίνησης-θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και του Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΟΚΑΠ) ».   

 
2. Εγκρίνει την  Κατάρτιση  όρων  και  τευχών  δημοπράτησης  για  την Προμήθεια καυσίμων (κίνησης-      
   θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και του     
   Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΟΚΑΠ) ως έχουν παραπάνω. 

            



 

 

 

 

 
 

         3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ. 2/2015 απόφαση Οικονομικής  
               Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  προμηθειών  για αξιολόγηση      
               αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ευθείας  ανάθεση προμηθειών του Δήμου για το έτος 2015 
               (άρθρο 46  ΕΚΠΟΤΑ) 

 
Η απόφαση πήρε αα 58 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.59 
 

       Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 36.503,82€ από τους Κ.Α    

     10.6061.0003, 15.6061.0003, 20.6061.0003,25.6061.0003, 30.6061.0003,35.6061.0003     

     και 45.6061.0003 με τίτλους «Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ» 
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

    

 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3 ο έκτακτο 

θέμα (του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε λόγω της αναγκαιότητας 

προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου)έθεσε υπ’όψη της 

Επιτροπής τις αριθμό ΑΑΥ 168-169-170-171-172-173-174/12.3.2015 εκθέσεις 

ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση 

πίστωσης ύψους 36.503,82€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τους  Κ.Α 10.6061.0003,  15.6061.0003, 

20.6061.0003, 25.6061.0003, 30.6061.0003,35.6061.0003 και 45.6061.0003  με τίτλο: 

«Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ» 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  : 

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).  
 2. τις  αριθμό ΑΑΥ 168-169-170-171-172-173-174/12.3.2015 εκθέσεις ανάληψης      
     υποχρέωσης. 
 3.Τις διατάξεις α)των άρθρων 21 και 22Α

 
του ν. 2362/95 « Περί Δημόσιου Λογιστικού        

     κ.λ.π»(Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ. 21 και 23 του ν.      
     3871/2010(Α.141) β)του Νόμου Β.Δ 17-5/15-6-1959, Π.Δ. 28/80, Π.Δ 171/87,      
    ΕΚΠΟΤΑ, Ν2286/95, Ν.2539/97 γ)του Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων      
    υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
4.Την ανάγκη για «Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ » 

   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 36.503,82€ € για την πληρωμή  ισόποσης  
      δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6061.0003,   
     15.6061.0003, 20.6061.0003,25.6061.0003, 30.6061.0003,35.6061.0003 και       
      45.6061.0003  του οικονομικού  έτους 2015 με τίτλο: ««Παροχή γάλακτος λόγω      
      ΣΣΕ»» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 59 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6 - 2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αριθμ.Αποφ: 60 
 

      Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων πρόχειρου(συνοπτικού) δημόσιου Διαγωνισμού  

     για «Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ(ΔΟΚΑΠ)»για το  

      έτος 2015. 

 
    
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

  H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο  έκτακτο θέμα(του οποίου 

ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε λόγω της αναγκαιότητας προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες 

 του προσωπικού του Δήμου) που αφορά την: Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων πρόχειρου 

(συνοπτικού)  δημόσιου Διαγωνισμού για «Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  

και του ΝΠΔΔ(ΔΟΚΑΠ)»για το έτος 2015 εξέθεσε στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 παρ.1 περ.ε η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την κατάρτιση των όρων και την διακήρυξη 

όλων των δημοπρασιών  του  Δήμου μας. 
   Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 01/2015  Μελέτη της Τεχνικής  Υπηρεσίας του 
Δήμου. 
  Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 38.003,82 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 10.6061.0003 με ποσό 300,35 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ΚΑΕ 15.6061.0003 με ποσό 3.904,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13%, ΚΑΕ 20.6061.0003 με ποσό 26.291,79 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ΚΑΕ 25.6061.0003 
με ποσό 3.003,54 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ΚΑΕ 30.6061.0003 με ποσό 2.102,48 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ΚΑΕ 35.6061.0003 με ποσό 600,71 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13%, 45.6061.0003 με ποσό 300,35 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και τον ΚΑΕ 10.6061.0001  με ποσό 1.500,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) 
του Δήμου. 

    Με την  35/2015 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Μάνδρας-  Ειδυλλίας  ενέκρινε την  
διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος για το  προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ.  
Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής   Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015  
με πρόχειρο   (συνοπτικό ) διαγωνισμό. 
   Με την 59/2015 απόφαση  η Ο.Ε  ενέκρινε την δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 
36.503,82€ από τους 10.6061.0003, 15.6061.0003, 20.6061.0003,25.6061.0003, 30.6061.0003,35.6061.0003  
και 45.6061.0003 με τίτλο Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
 Με την 49/2015 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (Δ.Ο.Κ.Α.Π.) ενέκρινε την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.500,00€ από τον Κ.Α 10.6061.01 με τίτλο Παροχή γάλακτος. 

      Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν  την  μελέτη με αριθμ. 
    ΔΠ 01/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να   καταρτίσουν τους όρους πρόχειρου (συνοπτικού) 
    διαγωνισμού  «Παροχή γάλακτος λόγω  ΣΣΕ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ)  
     για το έτος 2015  που έχουν ως ακολούθως: 

 
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                        «Προμήθεια παροχής γάλακτος λόγω ΣΣΕ                                                                                       
 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                         του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλιας και του ΝΠΔΔ                                              

         Τηλέφωνο:  2132014904                                              (ΔΟΚΑΠ)»                        
         ΦΑΧ:        2105551795                                                                         

 Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                        
 Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενεία                                   αρ. διακήρυξης: 5112/24.3.2015      
 e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr 
                                                                                          Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

                          αριθμ.μελέτης: ΔΠ01/2015 
                                                                    ΚΑ:  10.6061.0003, 15.6061.0003, 20.6061.0003, 

 



 

 

 

 

 
 

                                                            25.6061.0003, 30.6061.0003, 35.6061.0003, 
                                                  45.6061.0003, ΔΟΚΑΠ 10.6061.0001 

     
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:  
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
με σφραγισμένες προσφορές, η «Προμήθεια παροχής γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και του 
ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ)» του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας έτους 2015. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί 
στο ποσό των 38.003,82 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά  λίτρο χωρίς ΦΠΑ 13%  για το σύνολο της 
προμήθειας με τους εξής όρους: 
  
Άρθρο 1ο  
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με: 
1.Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος      
    Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 

      2. Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών      
           θεμάτων» 
     3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 4.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της      
    Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." 

     5.Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το  
         Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) 
     6.Όλης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 
     7.Την υπ’αριθμ.35/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί καθορισμού      
        τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 

 
 
Άρθρο 2ο  
Συμβατικά στοιχεία 
Τα τεύχη της δημοπρασίας: η μελέτη (τεχνική έκθεση, ενδεικτικός προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων), η 
διακήρυξη και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 
Η προσφορά του μειοδότη 
Η σύμβαση 
 
Άρθρο 3ο  
Προϋπολογισμός και ποσότητες της προμήθειας. 
Το προς προμήθεια είδος περιγράφεται και προδιαγράφεται στην υπ’ αριθμ. ΔΠ01/2015 μελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 38.003,82 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 10.6061.0003 με ποσό 
300,35 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ΚΑΕ 15.6061.0003 με ποσό 3.904,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13%, ΚΑΕ 20.6061.0003 με ποσό 26.291,79 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ΚΑΕ 25.6061.0003 με ποσό 
3.003,54 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, ΚΑΕ 30.6061.0003 με ποσό 2.102,48 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13%, ΚΑΕ 35.6061.0003 με ποσό 600,71 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, 45.6061.0003 με ποσό 300,35 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας και τον ΚΑΕ 10.6061.0001  με ποσό 1.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) του Δήμου. 
 
 
Άρθρο 4ο  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7/4/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 
14:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επί 
της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. 



 

 

 

 

 
 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών την ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στο παρόν άρθρο της διακήρυξης. Επίσης δύνανται να αποσταλούν ταχυδρομικά ή δια άλλου τρόπου μέχρι 
και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα αποσφραγιστούν 
από την επιτροπή την ώρα διενέργειας της δημοπρασίας. Προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν 
γίνονται δεκτές. 
Προσφορά   που υποβάλλεται μετά την παραπάνω  ώρα  λήξης  δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. Μέχρι  την συγκεκριμένη 
ώρα λήξης θα πρέπει να έχουν διαβιβασθεί από το πρωτόκολλο  του  Δήμου  στην Επιτροπή του διαγωνισμού όσες 
αιτήσεις με προσφορά έχουν κατατεθεί  απ’ ευθείας  σε αυτό. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και 
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 2132014904. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Δημοτικό Μέγαρο  Στρ. Νικ. Ροκα 45 
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.            
 
Άρθρο 5ο  
Δεκτοί στον διαγωνισμό 
Δεκτοί στον διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές 
επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών: 

   1.Έλληνες και αλλοδαποί 
   2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
   3.Συνεταιρισμοί 
   4.Ενώσεις 

 
Άρθρο 6ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής- Πρόσθετα  κριτήρια και δικαιολογητικά. 
Κάθε συμμετέχων με προσφορά  που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 
αποκλεισμού φάκελο δικαιολογητικών ο οποίος θα περιέχει τρείς υποφακέλους έναν με την επιγραφή 
«Δικαιολογητικά», έναν με την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» και έναν με την επιγραφή «Τεχνική Προσφορά» 
Δεν  ισχύουν τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ανοικτού διαγωνισμού, αλλά  μόνον  όσα  αναφέρονται ρητώς  στην  
παρούσα  διακήρυξη. 
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι σφραγισμένος  θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την επιγραφή 
«Δικαιολογητικά» τον τίτλο της διακήρυξης και θα περιέχει σε δύο αντίγραφα τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα 
οποία θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον  Ν. 4250/2014 

       1.Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή του  
          και το επάγγελμά του. 
      2.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
      3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: 

Α)Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Β)Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. 
Γ)Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων, των όρων της διακήρυξης της 
προμήθειας και ότι τους δέχεται χωρίς επιφύλαξη. 
Δ)Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από φορέα του Δημοσίου. 
       4.Υπεύθυνη  δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έχει  εκπληρώσει τις 
φορολογικές, ασφαλιστικές  και νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις του (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), 
ότι δεν οφείλει στο Δήμο κανένα ποσό από οποιαδήποτε αιτία, ότι υπάρχει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ή 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και ότι τα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν  έως την προηγούμενη ημέρα της 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την 
επιγραφή «Τεχνικά χαρακτηριστικά», τον τίτλο της διακήρυξης και θα περιέχει Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους 
και άλλα στοιχεία περιγραφής του είδους της προμήθειας 
 
         Στη δημοπρασία ο διαγωνιζόμενος παρίσταται αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών που προέρχεται αυτοπροσώπως. Ο εκπρόσωπος πρέπει να καταθέσει 
κατά τη δημοπρασία πρακτικό του ΔΣ της εταιρίας που να εγκρίνει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό προς 
ανάληψη της προμήθειας και να ορίζει τον εκπροσωπούντα την εταιρία. 



 

 

 

 

 
 

        Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς  θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και 
την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» τον τίτλο της διακήρυξης  και θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς.   
 
  
Άρθρο 7ο 
 Συμμετοχή με εκπρόσωπο 

Εφόσον οι καταθέτοντες προσφορά συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

Άρθρο 8ο 

Φάκελοι  Προσφορών. 

Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται: 
 α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
 β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
 γ) Ο αριθμός  της διακήρυξης 
 δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
 ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
  

Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται  στην Ελληνική Γλώσσα και μέσα σε φακέλους  
καλά σφραγισμένους, οι οποίοι φέρουν τις παραπάνω ενδείξεις.  

Στο φάκελο  της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε αντίγραφα σύμφωνα με τον Ν. 4250 με  την  
ένδειξη  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 
o Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ένα σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
o Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ένα  σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
o Ο φάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση 
πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. 

 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρων της διακήρυξης. 
 Διευκρινίσεις γίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που 

γίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στους διαγωνισμούς δεν 
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην  Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται τα  παρακάτω: 
1)Η  οικονομική  προσφορά  θα   συμπληρωθεί  στο  σχετικό  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς το οποίο 
δίνεται από το Δήμο και περιλαμβάνεται στα τεύχη του διαγωνισμού. 
2)Στο  έντυπο  οικονομικής προσφοράς  θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη 
τιμή σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση διαφοράς αριθμητικής και ολόγραφης 
γραφής υπερισχύει η ολόγραφη.  Η χαμηλότερη ανά λίτρο τιμή για το σύνολο της προμήθειας (κι  εφόσον  
ο  φάκελος  δικαιολογητικών  είναι  πλήρης)  ορίζει  τον  ανάδοχο.   

 Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο των 
μελών της εταιρείας. 

  Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου των εντύπων 
οικονομικής προσφοράς. 

Στο συμβατικό ποσό, το οποίο θα προκύψει σε συνέχεια της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, θα 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13% και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
 
 



 

 

 

 

 
 

Άρθρο 9ο  
 Χρόνος ισχύος  των προσφορών 

1. Οι προσφορές θα ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή  και  θα   δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  στην 

διαδικασία τουλάχιστον  για ένα έτος. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της  σχετικής  ισχύουσας  νομοθεσίας.       

 

Άρθρο 10
 ο
 

Τοπικές συνθήκες – Γνώση επιτόπιων συνθηκών 

 Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα 
στοιχεία  και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών. 
 

Αρθρο11ο  

Προσφερόμενη τιμή  

1. Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε Ευρώ  και σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία, και στην 
οποία δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13% αλλά θα συμπεριλαμβάνονται  οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

2. Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  

4. Όσον αφορά όλη τη διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης τιμολόγησης (από την αρχή έως το πέρας της εκάστοτε 
αντίστοιχης διαδικασίας) ο ανάδοχος υποχρεούται σε υλοποίηση πλήρους εκ των προτέρων σχετικής συνεννοήσεως 
με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πραγματοποιηθεί ομαλά 
όλη η σχετική διαδικασία.  

Αρθρο 12ο  

 Αντιπροσφορές  

 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, 
ως απαράδεκτες. 

 
Άρθρο 13ο 
 Αποσφράγιση προσφορών. 
Γενικά  
Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας αποσφραγίζει το φάκελο των προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
Η διαδικασία της αποσφράγισης γίνεται ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφεται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στη συνέχεια η επιτροπή ανακοινώνει 
τους προσφέροντες που αποκλείστηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής είτε λόγω ουσιώδους από 
απόκλισης από του όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή ανοίγει τις τεχνικές προσφορές. Μετά τις 



 

 

 

 

 
 

οικονομικές προσφορές των μη αποκλεισμένων από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών είναι δημόσια. Στη συνέχεια οι φάκελοι αποστέλλονται στο αρμόδιο όργανο μαζί με τη 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης  για την τελική κατακύρωση μαζί και με τις τυχόν ενστάσεις και την 
γνωμοδότηση της επιτροπής για αυτές. 
Ειδικά 
Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας για την επίδοση προσφορών κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεώς των, η δε 
επιτροπή αφού συνεδριάσει δημόσια, προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
με την σειρά που κατατέθηκαν γεγονός, που βεβαιώνεται με τις υπογραφές των μελών της επιτροπής και αφού 
μονογράψει σε κάθε φύλλο τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο και στους εσωτερικούς σφραγισμένους 
φακέλους της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς οι οποίοι παραμένουν σφραγισμένοι, τους αριθμεί με τον ίδιο 
αριθμό του εξωτερικού φακέλου, τα καταχωρεί όλα περιληπτικά, αλλά σαφή στα πρακτικά. Μετά όλοι εκείνοι που 
παρίστανται βγαίνουν έξω από το γραφείο και η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποκλείει όλους εκείνους τους συμμετέχοντες που κατά την κρίση της επιτροπής 
δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Η σχετική  απόφαση καταχωρείται στα  πρακτικά, η συνεδρίαση 
καθίσταται δημόσια και ανακοινώνονται οι αποκλεισμένοι και επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισμένοι οι 
εσωτερικοί φάκελοι, εκτός αν αυτοί δηλώσουν ότι θα κάνουν ένσταση. Στη συνέχεια  η επιτροπή προβαίνει στην 
αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις τεχνικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί ως παραπάνω (αυτές που δεν 
αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η αποσφράγισή 
τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς (μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα 
στοιχεία της προσφοράς). Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις 
οικονομικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί ως παραπάνω (αυτές που δεν αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς 
των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η αποσφράγισή τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα 
σε κάθε φύλλο της προσφοράς (μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Τέλος το πρακτικό 
κλείνεται αφού οριστεί ο προσωρινός μειοδότης και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης 
επιστρέφονται σε αυτούς που αποκλείστηκαν  οι εγγυητικές επιστολές εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ότι θα υποβάλουν 
ένσταση οπότε αυτές παρακρατούνται. 
Η αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών όσων οι φάκελοι δικαιολογητικών ήταν πλήρεις και η 
ανακήρυξη μειοδότη γίνεται στην ίδια συνεδρίαση. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης προσφοράς στην δημοπρασία ή άγονης ή ασύμφορης διαδικασίας  θα πραγματοποιηθεί   
επαναληπτική δημοπρασία σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Οικονομική  Επιτροπή με   απόφασή της ή θα 
εισηγηθεί στο ΔΣ την απευθείας ανάθεση. 
 
 
 
Άρθρο 14ο 
Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή του προς  
το  αρμόδιο όργανο  του Δήμου   που αποφασίζει σχετικά προτείνει: 
α) Την κατακύρωση της δημοπρασίας σε έναν ανάδοχο ή 
β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους ή την απ’ ευθείας ανάθεση από το 
ΔΣ. 
 
Άρθρο 15ο 
 Συνέχιση του διαγωνισμού 

 Με απόφαση του αρμοδίου  οργάνου  κι έπειτα από σχετική γνωμοδότηση άλλου  αρμόδιου οργάνου μπορεί 
ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει 
κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. 
 
 
Άρθρο 16ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
 Για  την υποβολή οποιασδήποτε ενστάσεως απαιτείται παράβολο 1.000,00 €. 

Κατά της νομιμότητας  διεξαγωγής του διαγωνισμού , μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή  της δημοπρασίας. 



 

 

 

 

 
 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας ή στο δήμο . Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο 
δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή της δημοπρασίας . 

Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο του Δήμου. 
Πιο αναλυτικά ισχύουν τα παρακάτω: 

α)  Ενστάσεις κατά της διακήρυξης 
Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των προσφορών. 
  Η σχετική απόφαση του  αρμοδίου οργάνου  εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν την διενέργεια του 
διαγωνισμού. 
β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής  σε αυτόν, υποβάλλονται 
μόνο από  συμμετέχοντα  στον διαγωνισμό ή αποκλεισμένο από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 
και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του 
διαγωνισμού αλλά η απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική  Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 

Οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου  που λαμβάνονται για τις ενστάσεις, κοινοποιούνται γραπτώς στους 
ενδιαφερόμενους 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 
 
Άρθρο 17ο  
Κατακύρωση-Σύμβαση 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με όλες τις κείμενες διατάξεις. 

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της, θα είναι ετήσια με δυνατότητα παράτασης 
αυτής μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού. 

Άρθρο 18ο  
Τόπος και τρόπος παράδοσης 
Η παραλαβή  και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας 
των τροφίμων. 
Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το 
τμήμα προμηθειών. 
Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται καθημερινά πριν από την 7η πρωϊνή ώρα όλες τις εργάσιμες ημέρες στο 
εργοτάξιο του Δήμου (ΠΕΟΑΘ – έναντι λόφου Ράχης) ή όπου αλλού καθορίζει η Υπηρεσία. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της 
ορισθείσης προθεσμίας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να 
πληρώσει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%ο) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε 
μέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
προμηθευτή. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης 
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα του 
αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Άρθρο 19ο  
Εγγύηση συμμετοχής  

 Η  εγγύηση  συμμετοχής  ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης της προμήθειας 
(χωρίς ΦΠΑ 13%), δηλαδή  672,63 €  και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του ΤΠ&Δ ή επιταγή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας. 



 

 

 

 

 
 

 Η εγγύηση πρέπει να έχει χρονικό  διάστημα  ισχύος  με  έναρξη  την ημερομηνία  διεξαγωγής  της  

δημοπρασίας  και πέρας  τουλάχιστον  ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς  (δηλαδή πέρας 

τουλάχιστον την 31-01-2016) που ζητά η διακήρυξη και που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.   

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και προ αυτής ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει  την εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό από άλλη όμοια εγγύηση  καλής εκτέλεσης  που θα αναφέρεται στην εμπρόθεσμη 
εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης, καθώς και των όρων της συμβάσεως. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η δημοπρασία, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά 

η διακήρυξη.   

Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

 
Ισχύει το παρακάτω υπόδειγμα: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
............(ονομασία Τράπεζας).............................................................................................. 
.............(κατάστημα)............................................................................................................ 
 

(ημερομηνία έκδοσης) ............... 
€:................................. 

 
Πρός :  ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Οδός: Στρ.  Ν. Ρόκα 45 -  ΜΑΝΔΡΑ     Τ.Κ. 19600 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΑΡ. .............................  €................ 
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  μέχρι του ποσού των 
............................. €  υπέρ της ..................       Εταιρείας…................................................... ………..  
Δνση.............................................. για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου Μάνδρας- 
Ειδυλλίας στις ………................για την ‘τίτλος  διακήρυξης’  σύμφωνα με την από .………...............  διακήρυξη. 

 
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης τα ποσά της κατάπτωσης υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήψης της. 
 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............................................ 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη). 
 



 

 

 

 

 
 

 Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 

 
Άρθρο 20ο  
Καλή εκτέλεση 

Για την καλή εκτέλεση  και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης απαιτείται να κατατεθεί από τον   
ανάδοχο, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης ίση με 5% της συμβατικής 
δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.13%. 

Ο  ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της 
διακήρυξης, της μελέτης , της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης  που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Πιο αναλυτικά θα ισχύουν τα παρακάτω: 

- Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα: (1 ) Την ημερομηνία έκδοσης.  (2) Τον εκδότη.  (3) Τον οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.   (4) Τον αριθμό της εγγύησης.   (5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
  (6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.   (7) Τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης και της σχετικής μελέτης.   (8) 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.   (9) 'Ότι το ποσόν της 
εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου  που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής εγγραφής ειδοποίησης.   (10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, 
το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   (11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της 
εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη της μελέτης, 
πλέον δύο (2) μήνες.   (12)ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα 
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

 
 Άρθρο 21ο  
Πληρωμή αναδόχου. 
Η πληρωμή θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων, τα 
οποία θα εκδίδονται μετά την τμηματική παραλαβή, εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών, εκδοθούν τα δελτία αποστολής και τιμολόγια και 
προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά.  

 

 Άρθρο 22ο  
Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ή παρουσιάζει ασάφειες, υπερισχύουν ο Ν3463/2006 
καθώς και όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία όπως ισχύουν κάθε φορά καθώς και για όλες τις διαφορές 
και τις ασάφειες που θα εμφανισθούν ισχύει απολύτως όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία για αυτού του 
τύπου τα υλικά και τις προμήθειες. 
 
 
 
Άρθρο 22ο  
Δημοσιεύσεις- Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο ΚΗΜΔΗΣ και όπου τούτο 
προβλέπει η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 



 

 

 

 

 
 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακήρυξης (αρχικής και τυχουσών επαναληπτικών), θα βαρύνουν τον  ανάδοχο. Οι 
αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πάντως πριν την πρώτη πληρωμή 
του αναδόχου. 

 

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

 

Η Οικονομική Επιτροπή, 
 

   Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της 
 1.Tις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010) 
 2.Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ.     
    Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης      
    (ΕΚΠΟΤΑ) 
 3.Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και     
     ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
 4.Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και       
     Κοινοτήτων» 
5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική  
   της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." 
6.Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  
   που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) 

  7. Tην Αρ.μελ :ΔΠ01 /2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.    
  8. Την αριθμ. 35/2015 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου   του Δήμου Μάνδρας-       
   Ειδυλλίας με την οποία  ενέκρινε την διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος       
    για το  προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής   
    Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 με πρόχειρο   
    (συνοπτικό ) διαγωνισμό.    

 9. Την αριθμ.59/2015 απόφαση  της  Ο.Ε  περί έγκριση δαπάνης και τη διάθεσης της       

    σχετικής πίστωσης ποσού 36.503,82€ από τους 10.6061.0003, 15.6061.0003,      

    20.6061.0003,25.6061.0003, 30.6061.0003,35.6061.0003  και 45.6061.0003 

    με τίτλο Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
10.Την 49/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού      
     Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (Δ.Ο.Κ.Α.Π.)με 
     την οποία ενέκρινε την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ από τον Κ.Α       
     10.6061.01 με τίτλο Παροχή γάλακτος. 
11.Όλη  την  λοιπή  σχετική  ισχύουσα τρέχουσα  νομοθεσία. 

 
                                      Αποφασίζει Ομόφωνα  

 
1.Εγκρίνει την αριθ. ΔΠ01/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου      
    και  τις τεχνικές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή  για      
   τον Πρόχειρο (συνοπτικό)δημόσιο Διαγωνισμό «Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του      
   Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) για το έτος 2015 



 

 

 

 

 
 

     2. Εγκρίνει την  Κατάρτιση  όρων  και  τευχών  δημοπράτησης  για  την  
         «Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ  
          (ΔΟΚΑΠ) για το έτος 2015» ως έχουν ως παραπάνω. 
     3.  Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την        

   αριθ.2/2015απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπής      
    διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών  για αξιολόγηση αποτελεσμάτων    
    διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για το έτος      
    2015(άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ). 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 60 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
   

 
 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 61 
 

             Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.000,00€ από  τoν  Κ.Α   
          10.6117.0003 με τίτλο : «Αμοιβή Μηχανικού ασφαλείας » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5 ο έκτακτο θέμα  
(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό 
ΑΑΥ 199/23.3.2015 έκθεση  ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία 
προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 11.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 10.6117.0003 με 
τίτλο: «Αμοιβή Μηχανικού ασφαλείας»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 199/23.3.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Αμοιβή Μηχανικού ασφαλείας» 
     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 11.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6117.0003 του οικονομικού  
 έτους 2015 με τίτλο: «Αμοιβή Μηχανικού ασφαλείας» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 61 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 62 
 

             Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.000,00€ από  τoν  Κ.Α   
          10.6117.0002 με τίτλο : «Αμοιβή Ιατρού εργασίας » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6 ο έκτακτο θέμα  
(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την  
αριθμό ΑΑΥ 198/23.3.2015 έκθεση  ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την  
οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 11.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 10.6117.0002 με 
τίτλο: «Αμοιβή Ιατρού εργασίας »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 198/23.3.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
   3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 

4. Την ανάγκη για «Αμοιβή Ιατρού εργασίας» 
     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 11.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6117.0002 του οικονομικού  
 έτους 2015 με τίτλο: «Αμοιβή Ιατρού εργασίας» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 62 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 63 
 

             Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  4.366,50€ από  τoν  Κ.Α   
          00.6111 με τίτλο : «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7 ο έκτακτο θέμα  
(του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε )έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την  
αριθμό ΑΑΥ 208/23.3.2015 έκθεση  ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία 
προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 4.366,50€ 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 208/23.3.2015 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 Ομόφωνα  

 
              Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 4.366,50€ 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 63 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.64 
 

   Ανάθεση στο δικηγόρο Γιώργο Μπάλια, για την υπόθεση Μελετάνι (σχετικά με τη 
διάθεση αδρανών αποβλήτων στη θέση Μαλιαζέζα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας )για τη 
σύνταξη και κατάθεση δικογράφου αιτήσεως προς την αδειοδοτούσα αρχή με την οποία 
θα ζητείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα 
τόσο με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία όσο και με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 
 

Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

  



 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο  έκτακτο 
θέμα (του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε ) καθώς έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου)έθεσε ενώπιον της: Α)την από 22.3.2015 
γνωμοδότηση του δικηγόρου κ.Μίχου Λάμπρου που έχει ως κάτωθι: 

                                                 
                                                                                 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
               ΠΡΟΣ  
ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                     Αθήνα 22.3.2015 
 
                                                         ----------------- 
Για την υπόθεση «Μελετάνι» μου ζητήθηκε από την κ. δήμαρχο να γνωμοδοτήσω για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. 
Για το υπόψιν θέμα έλαβε σχετική απόφαση το δημοτικό συμβούλιο να γίνουν νόμιμες και δικαστικές ενέργειες 
ώστε να μη επιτραπεί η εναπόθεση μπάζων στο πλαίσιο αποκατάστασης του ανενεργού λατομείου χωρίς την 
εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων που να λαμβάνουν υπόψη την ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση και τις εν γένει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. 
Επειδή ο Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραβίασε την εθνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και αντίθετα 
με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποφάσισε, ΠΡΕΠΕΙ ο δήμος, σε πρώτη φάση, να προβεί σε 
κατάθεση αίτησης προς την αδειοδοτούσα αρχή, με την οποία θα ζητείται εφαρμογή της 2011/92 οδηγίας και του 
ν.4014/2011, αναθέτοντας τη μελέτη της υπόθεσης, λόγω της σοβαρότητάς της για τα συμφέροντα του δήμου, σε 
δικηγόρο που διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία προκειμένου να συντάξει το σχετικό δικόγραφο-
αίτηση και περαιτέρω μετά την τυχόν αρνητική απάντηση ή άρνηση απαντήσεως να συντάξει και καταθέσει αίτηση 
ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 
                                                                                            Ο γνωμοδοτών δικηγόρος 
 
                                                                                                    Λάμπρος Μίχος 
 

Β. Επειδή στο δήμο μας δεν υπηρετεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και όπως 
στις περιπτώσεις αυτές κατά το άρθρο 72 του ν.3852/2010 ο δήμος μας μπορεί να 
αναθέσει το χειρισμό της υπόθεσης σε δικηγόρο, 
 

Γ.Επειδή η υπόθεση αυτή είναι πολύ σοβαρή για τα συμφέροντα του δήμου και η 
αντιμετώπισή της απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προτείνω: να 
αναθέσουμε την πρώτη φάση της, όπως περιγράφεται στη γνωμοδότηση, ήτοι, τη 
σύνταξη και κατάθεση δικογράφου αιτήσεως προς την αδειοδοτούσα αρχή με την 
οποία θα ζητείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης σύμφωνα τόσο με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία όσο και 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δικηγόρο Γιώργο 
Μπάλια. 
 
 

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 Ομόφωνα 
 

Αναθέτουμε στον δικηγόρο Γιώργο Μπάλια o οποίος είναι  Διδάκτωρ της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίκουρος Καθηγητής στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο και ασχολείται ως δικηγόρος αποκλειστικά με ζητήματα του 
δικαίου του Περιβάλλοντος και έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των άλλων δικαστηρίων, 
την πρώτη φάση της, όπως περιγράφεται στη γνωμοδότηση, ήτοι, τη σύνταξη και 
κατάθεση δικογράφου αιτήσεως προς την αδειοδοτούσα αρχή με την οποία θα 
ζητείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
σύμφωνα τόσο με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία όσο και με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,σχετικά με τη διάθεση 
αδρανών αποβλήτων στη θέση Μαλιαζέζα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
 
Η απόφαση πήρε αα 64 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.65 
 

   Ανάθεση στη δικηγόρο  κα Βασιλική Τσώνου , για την υπόθεση Μελετάνι (σχετικά  
  με τη διάθεση αδρανών αποβλήτων στη θέση Μαλιαζέζα του Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας)  για την συγκέντρωση των στοιχείων και τη συγκρότηση του φακέλου   
 
 

Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

  



 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο  έκτακτο 
θέμα (του οποίου ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε καθώς έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου) έθεσε ενώπιον της: Α)την από 22.3.2015 
γνωμοδότηση του δικηγόρου κ.Μίχου Λάμπρου που έχει ως κάτωθι: 

                                                 
                                                                                 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
               ΠΡΟΣ  
ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                     Αθήνα 22.3.2015 
 
                                                         ----------------- 
Για την υπόθεση «Μελετάνι» μου ζητήθηκε από την κ. δήμαρχο να γνωμοδοτήσω για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. 
Για το υπόψιν θέμα έλαβε σχετική απόφαση το δημοτικό συμβούλιο να γίνουν νόμιμες και δικαστικές ενέργειες 
ώστε να μη επιτραπεί η εναπόθεση μπάζων στο πλαίσιο αποκατάστασης του ανενεργού λατομείου χωρίς την 
εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων που να λαμβάνουν υπόψη την ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση και τις εν γένει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. 
Επειδή ο Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραβίασε την εθνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και αντίθετα 
με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποφάσισε, ΠΡΕΠΕΙ ο δήμος, σε πρώτη φάση, να προβεί σε 
κατάθεση αίτησης προς την αδειοδοτούσα αρχή, με την οποία θα ζητείται εφαρμογή της 2011/92 οδηγίας και του 
ν.4014/2011, αναθέτοντας τη μελέτη της υπόθεσης, λόγω της σοβαρότητάς της για τα συμφέροντα του δήμου, σε 
δικηγόρο που διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία προκειμένου να συντάξει το σχετικό δικόγραφο-
αίτηση και περαιτέρω μετά την τυχόν αρνητική απάντηση ή άρνηση απαντήσεως να συντάξει και καταθέσει αίτηση 
ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 
                                                                                            Ο γνωμοδοτών δικηγόρος 
 
                                                                                                    Λάμπρος Μίχος 
 

Β. Επειδή στο δήμο μας δεν υπηρετεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και όπως 
στις περιπτώσεις αυτές κατά το άρθρο 72 του ν.3852/2010 ο δήμος μας μπορεί να 
αναθέσει το χειρισμό της υπόθεσης σε δικηγόρο, 
 

Γ.Επειδή η υπόθεση αυτή είναι πολύ σοβαρή για τα συμφέροντα του δήμου και η 
αντιμετώπισή της απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προτείνω: να 
αναθέσουμε στη δικηγόρο κα Βασιλική Τσώνου τη συγκέντρωση των στοιχείων 
και τη συγκρότηση του φακέλου, δεδομένου ότι έχει χειριστεί την υπόθεση και ως 
εκ τούτου διαθέτει τη σχετική εμπειρία και γνώση. 
 
 

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 Ομόφωνα 
 

Αναθέτουμε στην δικηγόρο κα Βασιλική Τσώνου τη συγκέντρωση των στοιχείων 
και τη συγκρότηση του φακέλου  σχετικά με τη διάθεση αδρανών αποβλήτων στη 
θέση Μαλιαζέζα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας δεδομένου ότι έχει χειριστεί την 
υπόθεση και ως εκ τούτου διαθέτει τη σχετική εμπειρία. 
 



 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 65 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.66 
 
    Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, με 
ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, όπως εκπροσωπήσει το 
δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο) κατά 
τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 
 

Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

  



 

 

 

 

 
 

     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για  
να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(τμήμα 8ο) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη 
συζήτηση της προσφυγής, με ΑΒΕΜ: 317/14, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 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 Ομόφωνα 
 

 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 8ο) κατά τη 
δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, 
με ΑΒΕΜ: 317/14, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.». 
  Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον 
Κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
     
Η απόφαση πήρε αα 66 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.67 
 
     Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, με 
ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, όπως εκπροσωπήσει το 
δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο) κατά 
τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 



 

 

 

 

 
 

 Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος 
για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (τμήμα 8ο) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο 
για τη συζήτηση της προσφυγής, με ΑΒΕΜ: 328/14, που άσκησε κατά του δήμου, η 
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»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 Ομόφωνα 
 

    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 8ο) 
κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της 
προσφυγής, με ΑΒΕΜ: 328/14, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.». 
   Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον 
Κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
   
Η απόφαση πήρε αα 67 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.68 
 
   Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, με 
ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, όπως εκπροσωπήσει το 
δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο) κατά 
τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
  
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 

   



 
 

  
  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει   να ορισθεί πληρεξούσιος 
δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με ΑΒΕΜ: 330/14, 
που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 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 Ομόφωνα 

 
    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 8ο) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με ΑΒΕΜ: 330/14, που 
άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.». 
   Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη 
από τον Κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
  
Η απόφαση πήρε αα 68 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.69 
 
   Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, με 
ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, όπως εκπροσωπήσει το 
δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο) κατά 
τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο 
  
 

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 



 
 

    Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει να ορισθεί 
πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο) κατά τη δικάσιμο της 
2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με 
ΑΒΕΜ: 339/14, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 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 Ομόφωνα 
 

      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 8ο) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με ΑΒΕΜ: 
339/14, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.». 
    Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη 
από τον Κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
 
Η απόφαση πήρε αα 69 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.70 
 
   Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών, Βασιλική 
Σταματοπούλου, με ΑΜ ΔΣΑ 11876, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, 
όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε κάθε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 

     



 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος 
δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 
2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με 
Αριθμό Κατάθεσης 31640/2010, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την 
επωνυμία «ΛΥΡΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ» 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 στη δικηγόρο 
Αθηνών, Βασιλική Σταματοπούλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με 
ΑΜ ΔΣΑ 11876, 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 Ομόφωνα 

 
   Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών, Βασιλική 
Σταματοπούλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 11876, για 
να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με Αριθμό Κατάθεσης 
31640/2010, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΥΡΙΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΕ». 
   Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον 
Κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  

       
Η απόφαση πήρε αα 70 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.71 
 
    Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λάμπρο Μίχο, με 
ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, όπως εκπροσωπήσει το 
δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο) κατά 
τη δικάσιμο της 1.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 
 

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 



 
 

    Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  να ορισθεί πληρεξούσιος 
δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο) κατά τη δικάσιμο της 1.4.2015 ή σε κάθε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της αγωγής, με αρ. κατ: ΑΓ1472/2013, που 
άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
και ΣΙΑ Ο.Ε.» 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 Ομόφωνα 
 
   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 5ο) κατά τη δικάσιμο της 1.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο για τη συζήτηση της αγωγής, με αρ. κατ: ΑΓ1472/2013, που άσκησε 
κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ και 
ΣΙΑ Ο.Ε.». 
   Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από 
τον Κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
   

Η απόφαση πήρε αα 71 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 
 



 

 

 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.72 
 

   Έγκριση εντολής και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών Λάμπρο Μίχο με   
 ΑΜ  ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, να συντάξει αναγγελία  

   απαίτησης του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του επί του πλειστηριασμού ,  
   υπαλλήλου, συμβολαιογράφου Κωνσταντίνας Μανιάτη κατά της εταιρείας      
   «ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
   ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΞΥΛΟΥ» ύψους ποσού         
   απαιτήσεως 22.035,50€ 
 

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 

 
 



 
 

     
   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος 
να συντάξει αναγγελία απαίτησης του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του επί του 
πλειστηριασμού υπαλλήλου, συμβολαιογράφου Κωνσταντίνας Μανιάτη κατά της 
εταιρείας «ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΞΥΛΟΥ» ύψους ποσού 
απαιτήσεως 22.035,50€ 
  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 Ομόφωνα 

 
   Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών Λάμπρο Μίχο με 
ΑΜ ΔΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, να συντάξει 
αναγγελία απαίτησης του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του επί του 
πλειστηριασμού υπαλλήλου, συμβολαιογράφου Κωνσταντίνας Μανιάτη κατά της 
εταιρείας «ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΞΥΛΟΥ» ύψους ποσού 
απαιτήσεως 22.035,50€ 
 

   
Η απόφαση πήρε αα 72 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 
 

 



 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.73 
 
   Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών, Βασιλική 
Σταματοπούλου, με ΑΜ ΔΣΑ 11876, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, 
όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

 
 

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 

 



 
 

     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει  να ορισθεί πληρεξούσιος 
δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 
2.4.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με 
Αριθμό Κατάθεσης 31636/2010, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την 
επωνυμία «ΛΥΡΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ» 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 και πρότεινε να αναθέσουν στη δικηγόρο Αθηνών,   
   Βασιλική Σταματοπούλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ     
   11876, 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 Ομόφωνα 

  Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών, Βασιλική 
Σταματοπούλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, με ΑΜ ΔΣΑ 11876, 
για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 2.4.2015 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με Αριθμό Κατάθεσης 
31636/2010, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΥΡΙΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΕ». 
   Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον 
Κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  

 
Η απόφαση πήρε αα 73 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 
 

 



 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.74 
 
     Ορισμό Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του  
ΝΠΙΔ  «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας με διακριτικό  τίτλο :  
«ΚΕΔΗΜΕ »για τα οικονομικά έτη 2012-2013  και 2014  

 
 

      Στη Μάνδρα , σήμερα, 23.3.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.4818/19.3.2015  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. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το  9ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη των μελών της Επιτροπής την με αριθ.45/2015 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη 

διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου του ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο ΚΕΔΗΜΕ 

σύμφωνα με την παρ 1  Άρθρο 261  Ν. 3463/06, για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 

2014 ανακαλώντας οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση και εξουσιοδότησε την 

Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να προχωρήσει στις περαιτέρω απαιτούμενες 

ενέργειες για τον καθορισμό των Ορκωτών Λογιστών που θα διενεργήσουν τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2012, 2013 και 2014 της ΚΕΔΗΜΕ.  

 

 Για τον έλεγχο των οικονομικών  στοιχείων, των οικονομικών καταστάσεων χρήσης    

  2012, 2013 και 2014 (ισολογισμό, απολογισμό και αποτελέσματα χρήσεων) του 

ΝΠΙΔ  «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας με διακριτικό  τίτλο 

: «ΚΕΔΗΜΕ » και πράξη ελέγχου επ’αυτών θα πρέπει να προχωρήσουμε σε  ορισμό 

Ορκωτών Λογιστών. 

 

  Για το λόγο αυτό έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την προσφορά της ΣΟΛ 

(Ορκωτοί Λογιστές )με ζητούμενο ποσό αμοιβής 3.000,00€  ανά χρήση πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ και προτεινόμενο ως τακτικό ελεγκτή τον  κ.κ.   Ζαβίτσα Ιωάννη 

A.M. ΣΟΕΛ 13161 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κωσταρέλη   Ιωάννη Α.Μ. 

ΣΟΕΛ 13691 και την  προσφορά της ΗΒP(Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Ε.Π.Ε) με 

ζητούμενο ποσό   αμοιβής 4.000,00€ ανά χρήση (πλέον ΦΠΑ 23%) 

 

  Έχοντας λάβει υπόψη τα παραπάνω προτείνω την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των 

εργασιών ελέγχου και σύνταξη οικονομικών στοιχείων (σύνταξη πιστοποιητικού και 

έκθεση ελέγχου, ισολογισμού-απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2012-

2013 και 2014 )στους Ορκωτούς ελεγκτές Λογιστές- Μετόχους της ΣΟΛ Α.Ε κ.κ. 



 
 

Ζαβίτσα Ιωάννη A.M. ΣΟΕΛ 13161 ως τακτικό ελεγκτή  και. τον κ. Κωσταρέλη 

Ιωάννη Α.Μ. ΣΟΕΛ 13691ως αναπληρωματικό ελεγκτή   

 

  Αμέσως μετά η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά 

 

 

                                 Η Οικονομική  Επιτροπή ομόφωνα 

 

 Αποφασίζει να ορίσει ως Ορκωτούς ελεγκτές Λογιστές- Μετόχους για τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων του ΝΠΙΔ  «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας με διακριτικό  τίτλο : «ΚΕΔΗΜΕ »για τα οικονομικά έτη 2012-

2013  και 2014 της ΣΟΛ Α.Ε τους κ.κ. Ζαβίτσα Ιωάννη A.M. ΣΟΕΛ 13161 ως 

τακτικό ελεγκτή  και τον κ. Κωσταρέλη Ιωάννη Α.Μ. ΣΟΕΛ 13691ως 

αναπληρωματικό ελεγκτή.   

 

Η αμοιβή των παραπάνω (3.000€ ανά χρήση πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)  θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της  Κοινωφελούς Επιχείρησης.  

 
 
Η απόφαση πήρε αα 74  

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 23.3.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


