
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 134 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ από τoν Κ.Α 20.6634.0001 
με τίτλο : «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 της αναγκαιότητας της 
προμήθειας) έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 318/11.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 15.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 20.6634.0001 με τίτλο: «Προμήθεια 
σάκων απορριμμάτων» 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 318/11.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» 

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

 
Αποφασίζει Ομόφωνα  

              
             Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 15.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 20.6634.0001 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 134 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.135  
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00€ από τoν Κ.Α 30.6233.0004 
με τίτλο : «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών και εκτάκτων 
αναγκών σε Τ.Κ Βιλίων »  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 αναγκών πυρασφάλειας) 
έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 319/11.5.2015 έκθεση  ανάληψης 
υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 
12.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 30.6233.0004 με τίτλο: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών σε Τ.Κ Βιλίων»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 319/11.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών και εκτάκτων   
        αναγκών σε Τ.Κ Βιλίων» 

       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 12.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 30.6233.0004 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών και εκτάκτων   
     αναγκών σε Τ.Κ Βιλίων» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 135 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.136  
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.064,54€ από τoν Κ.Α 00.6733.0003  
με τίτλο : «Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο  
της 27.2.2015 » 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 308/7.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης  με εντολή διατάκτη , με την οποία προτείνεται η δέσμευση 
πίστωσης ύψους 24.064,54€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον  Κ.Α 00.6733.0003 με τίτλο: «Οικονομική 
ενίσχυση πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο της 27.2.2015» 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 308/7.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο  
        της 27.2.2015» 

      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 24.064,54€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      
     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 00.6733.0003 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο   
     της 27.2.2015» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 136 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.137  
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 85.000,00€ από τoν Κ.Α 30.6641.0001 
με τίτλο : «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και φορτηγών» 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 2 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 300/4.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 85.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 30.6641.0001 με τίτλο: «Προμήθεια 
καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και φορτηγών» 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 300/4.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και φορτηγών» 

       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 85.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 30.6641.0001 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και  
     φορτηγών» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 137 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.138  
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00€ από τoν Κ.Α 35.6662.0001 
με τίτλο : «Υλικά συντήρησης και επισκευής πλατειών (Αντικατάσταση Αντλίας 
σιντριβανιού »  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 301/6.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 800,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 35.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης 
και επισκευής πλατειών (Αντικατάσταση Αντλίας σιντριβανιού)» 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 301/6.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Υλικά συντήρησης και επισκευής πλατειών (Αντικατάσταση Αντλίας  
        Σιντριβανιού)» 

       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 800,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 35.6662.0001 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής πλατειών (Αντικατάσταση Αντλίας  
     σιντριβανιού)» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 138 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 139 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ από τoν Κ.Α 10.6265.0004  
με τίτλο : «Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού »  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 4 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 302/6.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 4.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 10.6265.0004 με τίτλο: «Συντήρηση & 
επισκευή λοιπού εξοπλισμού» 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 302/6.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Συντήρηση &επισκευή λοιπού εξοπλισμού» 

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

 
Αποφασίζει Ομόφωνα  

      
              Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 4.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6265.0004 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 139 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 140 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 85.000,00€ από τoν Κ.Α 80.8112.0001 
με τίτλο : «Αποζημίωση συμμετοχής στο Δ.Σ των Δημοτικών Συμβούλων και 
Επιτροπών για το έτος 2012»  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 303/6.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 85.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 80.8112.0001 με τίτλο: «Αποζημίωση 
συμμετοχής στο Δ.Σ των Δημοτικών Συμβούλων και Επιτροπών για το έτος 2012» 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 303/6.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Αποζημίωση συμμετοχής στο Δ.Σ των Δημοτικών Συμβούλων και   
        Επιτροπών για το έτος 2012» 

       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 85.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 80.8112.0001 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Αποζημίωση συμμετοχής στο Δ.Σ των Δημοτικών Συμβούλων και  
     Επιτροπών για το έτος 2012» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 140 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.141 
 
    Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Αθανάσιo Παπαθανασίου, με 
ΑΜ ΔΣΑ 9249, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 73, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα 7ο) κατά τη δικάσιμο της 19.5.2015 ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα 7ο) κατά τη δικάσιμο 
της 19.5.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από της 13.5.2013  έφεσης, που 
άσκησε ο δήμος Ασπροπύργου κατά του δήμου και κατά της 610/2013 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών 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, Αθανάσιο Παπαθανασίου, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Σόλωνος αρ. 73, με ΑΜ ΔΣΑ 9249, 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, Αθανάσιο Παπαθανασίου,  
κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 73, με ΑΜ ΔΣΑ 9249, για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα 7ο) κατά τη δικάσιμο της 19.5.2015 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από της 13.5.2013  έφεσης, που άσκησε ο δήμος 
Ασπροπύργου κατά του δήμου και κατά της 610/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 
   Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η νόμιμη προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 141 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
    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. -10-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.142 
 
    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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 4.6.2015 ή σε κάθε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη 
δικάσιμο της 4.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με αριθμ. 
κατάθεσης: 10644/2010, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία «ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΝ ΑΕΒΕ»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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 4.6.2015 ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με αριθμ. κατάθεσης: 10644/2010, που 
άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία «ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΝ ΑΕΒΕ». 
   Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η νόμιμη προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
 
 
Η απόφαση πήρε αα 142 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
    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. -10-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.143 
 
    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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 4.6.2015 ή σε κάθε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη 
δικάσιμο της 4.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με αριθμ. 
κατάθεσης: 10927/10, που άσκησε κατά του δήμου, ο Νικόλαος Μαρασλής 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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 4.6.2015 ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με αριθμ. κατάθεσης: 10927/10, που 
άσκησε κατά του δήμου, ο Νικόλαος Μαρασλής. 
  Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η νόμιμη προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
  
 
Η απόφαση πήρε αα 143 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
    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. -10-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.144 
 
    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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 4.6.2015 ή σε κάθε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη 
δικάσιμο της 4.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με αριθμ. 
κατάθεσης: 10930/10, που άσκησε κατά του δήμου, ο Νικόλαος Μαρασλής 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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 4.6.2015 ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με αριθμ. κατάθεσης: 10930/10, που 
άσκησε κατά του δήμου, ο Νικόλαος Μαρασλής. 
      Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η νόμιμη προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
  
 
Η απόφαση πήρε αα 144 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
    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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 145 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ από τoν Κ.Α 35.6662.0003 
με τίτλο : «Υλικά συντήρησης και επισκευής Κοινοχρ.χώρων »  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 10 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 317/8.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 2.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 35.6662.0003 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης 
και επισκευής Κοινοχρ.χώρων» 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 317/8.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Υλικά συντήρησης και επισκευής Κοινοχρ.χώρων» 

       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 2.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 35.6662.0003 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής Κοινοχρ.χώρων» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 145 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.146 
 
  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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 11ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 
8.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 11ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 11ο Μονομελές) κατά τη 
δικάσιμο της 8.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με αριθμ. 
κατάθεσης: 12431/2010, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία «ΣΕΡΤΟΝ ΕΠΕ»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 Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα 11ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 
8.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής, με αριθμ. κατάθεσης: 
12431/2010, που άσκησε κατά του δήμου, η εταιρεία «ΣΕΡΤΟΝ ΕΠΕ». 
      Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η νόμιμη προβλεπόμενη από τον Κώδικα 
δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
 
 
Η απόφαση πήρε αα 146 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
    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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 147 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.000,00 € από τoν Κ.Α 25.6142.0001 
με τίτλο : «Εργασίες οργάνωσης υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης »  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 12 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 306/7.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 24.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 25.6142.0001 με τίτλο: «Εργασίες 
οργάνωσης υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης» 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 306/7.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Εργασίες οργάνωσης υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης» 

       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 24.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 25.6142.0001 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Εργασίες οργάνωσης υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 147 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 148 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00€ από τoν Κ.Α 30.6233.0003 
με τίτλο : «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών (Διάνοιξη 
δρόμων στη Δ.Ε Μάνδρας)»  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 13 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 305/7.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 12.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 30.6233.0003 με τίτλο: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών (Διάνοιξη δρόμων στη Δ.Ε Μάνδρας)» και 
ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση  πίστωσης.  
  

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

Η Οικονομική  Επιτροπή 
 

    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

    1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).  
    2. την  αριθμό ΑΑΥ 305/7.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών (Διάνοιξη  
         δρόμων στη Δ.Ε Μάνδρας)» 

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

 
Αποφασίζει Ομόφωνα  

              
             Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 12.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 30.6233.0003 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση θεομηνιών (Διάνοιξη       
     δρόμων στη Δ.Ε Μάνδρας)» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 148 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.149 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ από τoν Κ.Α 20.6276 
με τίτλο : «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και καθαρισμό φρεατίων»  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 14 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 304/7.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 2.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 20.6276 με τίτλο: «Δαπάνες εκκένωσης 
βόθρων και καθαρισμό φρεατίων» 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 304/7.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και καθαρισμό φρεατίων» 

       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 2.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 20.6276 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και καθαρισμό φρεατίων» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 149 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 150 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ από τoν Κ.Α 35.6699.0001 
με τίτλο : «Προμήθεια χώματος, τύρφης και κοπριάς»  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 15 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 309/7.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 3.500,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 35.6699.0001  με τίτλο: «Προμήθεια 
χώματος, τύρφης και κοπριάς» 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 309/7.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθεια χώματος, τύρφης και κοπριάς» 

       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 3.500,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 35.6699.0001 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Προμήθεια χώματος, τύρφης και κοπριάς» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 150 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
    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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ. 151 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ από τoν Κ.Α 35.6693 
με τίτλο : «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικού 
εδάφους »  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 16 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 307/7.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 4.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 35.6693 με τίτλο: «Προμήθεια 
φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικού εδάφους» 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 307/7.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικού     
        εδάφους» 

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

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

   
              Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 4.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 35.6693 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικού      
     εδάφους» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 151 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.152 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ από τoν Κ.Α 35.6699.0002 
με τίτλο : «Προμήθεια Λιπασμάτων »  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 17 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 310/7.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 3.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 35.6699.0002 με τίτλο: «Προμήθεια 
Λιπασμάτων» 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 310/7.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθεια Λιπασμάτων» 

       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 3.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      
     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 35.6699.0002 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Προμήθεια Λιπασμάτων» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 152 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  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. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.153  
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ από τoν Κ.Α 35.6692 
με τίτλο : «Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα »  

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 18 ο θέμα  
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 311/7.5.2015 έκθεση  
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους 4.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 35.6692 με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων, 
φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» 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 311/7.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» 

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

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
              Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 4.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης      

     σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 35.6692 του οικονομικού     
     έτους 2015 με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 153 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -10-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 
Αριθμ.Αποφ.154 
 
Λήψη απόφασης η μη για εξώδικο συμβιβασμό με την εταιρεία «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
διακριτικό τίτλο «ΣΩΚΟΣ Α.Ε». 
 

Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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  Απόντα  μέλη 
1 Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 1 Αδάμ Μελέτιος 
2 Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 2 Δουδέσης Δημήτριος 
3 Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 3  
4 Ρόκας Περικλής 4  
5 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 5  
6  6  
7  7  

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 19ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για Λήψη απόφασης η μη για εξώδικο συμβιβασμό με την εταιρεία 
«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΩΚΟΣ Α.Ε» που αφορά τον προσδιορισμό της εισφοράς 
σε χρήμα που πρέπει να καταβληθεί από την εταιρεία προς τον Δήμο οφειλής εισφοράς σε 
χρήμα που προκύπτει από την μετατροπή γης στο Ο.Τ 235 στην Δημοτική Κοινότητα 
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έθεσε ενώπιον της Επιτροπής : 
 
α)Την με αριθ.9770/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας(ΦΕΚ 
482/ΑΑΠ/31.12.2013) 
β)Το Πρακτικό Αρ. 111/21.6.2013 της 8ης  Συνεδρίασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. ΠΕ  Δυτικής 
Αττικής, με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά ότι εγκρίνεται το αίτημα 
της εισφοράς γης σε εισφορά σε χρήμα (παρ.22) (ΦΕΚ 482/ΑΑΠ/31.12.2013) 
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γ)Την με αριθ.πρωτ:3535/3.3.2015 αίτηση με την οποία ζητείται ο προσδιορισμός της 
εισφοράς σε χρήμα που πρέπει να καταβληθεί  
δ)Την με αριθ.πρωτ:20.4.2015 αίτηση με την οποία κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία 
γ)Την με αριθ.πρωτ: 7431/5.5.2015 γνωμοδότηση του Δικηγόρου παρ’ΑρείωΠάγω, κου 
Λάμπρου Σπ.Μίχου με την οποία θεωρείται συμφέρουσα για το Δήμο η τιμή 56€/τ.μ  
δ)Την με αριθ.πρωτ:7619/7.5.2015 αίτηση της ανωτέρω εταιρείας με την οποία γίνεται 
αποδεκτή από τον αιτούντα η τιμή των 56€/τ.μ 
ε)Την αριθμπρωτ:7647/7.5.2015 εισήγηση της προϊσταμένης τμήματος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας τμήμα Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας που αφορά τον 
προορισμό της οφειλής εισφοράς σε χρήμα που προκύπτει από την μετατροπή γης για την 
ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
με διακριτικό τίτλο ΣΩΚΟΣ Α.Ε στο Ο.Τ.235 στην Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών του 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και 
στ)Τις διατάξεις της παρ.1 ιδ και παρ.2 του άρθρου 72 του ν.3875/2010 περί της 
αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για τον εξώδικο συμβιβασμό που έχουν 
αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδες ευρώ(30.000,00€). 

 Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε όπως αποφασίσει σχετικά  
 

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

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Α) Υπέρ την αποδοχής των 56ευρώ/τ.μ για τον προσδιορισμό της οφειλής εισφοράς σε χρήμα 
προερχόμενης από την μετατροπή γης ίσης με 329,732τ.μ  η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
18.464,88€ (329,73τμχ 56€/τ.μ) για την ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο ΣΩΚΟΣ ΑΕ στο 
Ο.Τ.235 στην Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
 
 Β)Υπέρ του εξώδικου συμβιβασμού με την Εταιρεία  ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο ΣΩΚΟΣ ΑΕ και την εφάπαξ 
καταβολή στον Δήμο το ποσό των 18.464,88 προερχόμενο από την μετατροπή γης σε εισφορά 
σε χρήμα (329,73τμχ 56€/τ.μ). 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 154 
 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

 
Τα μέλη : 

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -10-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
 
 

Αριθμ.Αποφ.155 

   
  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και τρόπο είσπραξης του τέλους σύνδεσης ακινήτων της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας με το αποχετευτικό δίκτυο . 
    
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 12.5.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.7790/8.5.2015 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 
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   Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενη το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η  
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και τρόπο είσπραξης του τέλους σύνδεσης ακινήτων της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάνδρας με το αποχετευτικό δίκτυο έθεσε ενώπιον της Επιτροπής :  
α) την με αριθμ.πρωτ. 7749/8.5.2015 εισήγηση της Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών με θέμα : «Εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας για τον υπολογισμό του κόστους σύνδεσης των ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο 
της πόλης Μάνδρας και της συνοικίας Παπακώστα» σύμφωνα με την οποία η τιμή ανά κατασκευασμένο 
τρέχων μέτρο με 20% υπέρ του Δήμου ανέρχεται στο ποσό  των 128,45€. Ο υπολογισμός έγινε με βάσει 
τις διατάξεις των νόμων 1068/1980-ΠΔ6/1986 και Δ16γ/010/178Γ  που εφαρμόζεται για την κατασκευή 
υδραυλικών έργων που αφορούν το τριτεύων δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων β) την με αριθμ.πρωτ. 
7797/8.5.2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία εισηγείται ως τρόπο 
εξόφλησης του κόστους σύνδεσης, την πληρωμή του 30% του ποσού προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
σύνδεση και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού σε τέσσερις (4) δόσεις 

 
Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφανθεί σχετικά. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

 
  Aφού έλαβε υπόψη της α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του  ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010)  
β)την με αριθμ.πρωτ.7749/8.5.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών γ)την με αριθμ.πρωτ. 
7797/8.5.2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

                                                      Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο : 
Α. Να καθορίσει το τέλος σύνδεσης των ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας με το       
     αποχετευτικό δίκτυο σε 128,45€  το τρέχον μέτρο 
Β. Την είσπραξη  του 30%  του ποσού για την πραγματοποίηση της σύνδεσης  και την εξόφληση του  
     υπόλοιπου σε τέσσερις (4) δόσεις. 

 

Η απόφαση πήρε αα 155 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 12.5.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
  
 
  

 ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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