
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.156 
 

      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00€ από τoν Κ.Α 15.6484.0001  με      
     τίτλο : «Έξοδα κατασκηνώσεων παιδιών »  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο έκτακτο  θέμα (του οποίου 
ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε  λόγω αναγκαιότητας υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής του 
Δήμου )έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 331/18.5.2015 έκθεση  ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 24.600,00€ και την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 
15.6484.0001 με τίτλο: «Έξοδα κατασκηνώσεων παιδιών»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 331/18.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Έξοδα κατασκηνώσεων παιδιών» 

       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 24.600,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με  Κ.Α 15.6484.0001  του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο: 
«Έξοδα κατασκηνώσεων παιδιών» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 156 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.157 
 

      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.423,50€ από τoν Κ.Α 00.6111 με      
     τίτλο : «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων »  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο έκτακτο  θέμα (του οποίου 
ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε καθώς εκκρεμούν πολλές υποθέσεις που χρήζουν νομικής 
στήριξης )έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 330/18.5.2015 έκθεση  ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 14.423,50€ 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 330/18.5.2015 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 14.423,50€ 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 157 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.158 

 
     Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 31.000,00€ από τους Κ.Α 20.6252.0001, 
20.6253.0001, 25.6252.0001, 25.6253, 30.6252.0001 και 30.6253 με τίτλους «Ασφάλιστρα λοιπών 
μηχανημάτων ,Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα μηχανημάτων  
έργων,  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου και Ασφάλιστρα 
μεταφορικών  μέσων». 

 
   
     Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
   
 
   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 322-323-324-325-326-327/14.5.2015 εκθέσεις  ανάληψης 
υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 31.000,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τους Κ.Α 
20.6252.0001, 20.6253.0001, 25.6252.0001, 25.6253,30.6252.0001 και 30.6253 με τίτλους «Ασφάλιστρα 
λοιπών μηχανημάτων , Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα μηχανημάτων 
έργων, Ασφάλιστρα  μεταφορικών μέσων ,Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου και Ασφάλιστρα 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 της : 
 

    1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).  
    2. την  αριθμό ΑΑΥ 322-323-324-325-326-327/14.5.2015 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 «Ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων , Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών μεταφορικών  
     μέσων, Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων,  Ασφάλιστρα  μεταφορικών μέσων ,Ασφάλιστρα μηχανημάτων  
     έργου και  Ασφάλιστρα 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 31.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης σε βάρος της  
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 20.6252.0001, 20.6253.0001, 25.6252.0001, 
25.6253,30.6252.0001 και 30.6253  του οικονομικού έτους 2015 με τίτλους:«Ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων , 
Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών μεταφορικών μέσων,  Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων,  Ασφάλιστρα  
μεταφορικών μέσων ,Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου και Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» 

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 158 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11- 2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 
Αριθμ.Αποφ: 159 

   
     Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού για  την Παροχή  
υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 . 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 



 

 

 

 

 
 

  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης που 
αφορά την  Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμό για την Παροχή  
υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 έθεσε ενώπιον 
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. 

       Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 26/2015  Μελέτη της Τεχνικής  Υπηρεσίας του      
    Δήμου.  

  Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 31.000.00 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Θα καλυφθεί 
από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6252.0001 «ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 
5.000,00 Ευρώ, ΚΑ 20.6253.0001 «ασφάλιστρα φορτηγών και λοιπών μεταφορικών μέσων» με ποσό 
20.000,00 Ευρώ, ΚΑ 25.6252.0001 «ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου» με ποσό 2.000,00 Ευρώ, ΚΑ 
25.6253 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 1.000,00 Ευρώ, ΚΑ 30.6252.0001 «ασφάλιστρα 
μηχανημάτων έργου» με ποσό 2.000,00 Ευρώ, ΚΑ 30.6253 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 
1.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
  Με την 82/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε την τρόπο 
εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών :Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου με την διενέργεια του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 

   Με την 158/2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης 
  ποσού 31.000,00€ από τους Κ.Α 20.6252.0001,20.6253.0001,25.6252.0001,25.6253,30.6252.0001 και  
 30.6253 με τίτλους «Ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων ,Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών μεταφορικών    
 μέσων, Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων,  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,Ασφάλιστρα μηχανημάτων   
 έργου και Ασφάλιστρα μεταφορικών  μέσων» 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν  την μελέτη με  
   αριθ. ΔΠ 26/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να καταρτίσουν τους όρους πρόχειρου    
   διαγωνισμού  για την Παροχή υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»του Δήμου Μάνδρας-    
   Ειδυλλίας για το έτος 2015 που έχουν ως ακολούθως: 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                             «Ασφάλιστρα  οχημάτων  Δήμου»                                                               
 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                             

         Τηλέφωνο:  2132014904                                                                      
         ΦΑΧ:        2105551795                                                                         

 Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                        
 Πληρ: κ. Ευγενία Μητροπούλου                                     αρ. διακήρυξης:  10540                   
 e-mail:mitropoulou@mandras-eidyllias.gr 
 
                                                                                          αρίθμ. μελέτης :ΔΠ 26/2015 
                      Κ.Α.: 20.6252.0001, 20.6253.0001, 25.6252.0001 
                                                                                           25.6253, 30.6252.0001, 30.6253 
                                                                                           Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι 

25.6230.6252.0001, 30.6253, 35.6253 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η παροχή υπηρεσιών 
«Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου» του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας έτους 2015, με κριτήριο κατακύρωσης  
τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε Ευρώ, με προϋπολογισμό 31.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
με τους εξής όρους: 
 

Άρθρο 1ο  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

3. Το ΠΔ 28/80  

4. Όλη τη σχετική ισχύουσα  νομοθεσία 

5. Την υπ’ αριθμ 82/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί 

καθορισμού εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας 

 

Άρθρο 2ο  

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία είναι: η μελέτη (τεχνική έκθεση, αναλυτική τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, 

συγγραφή υποχρεώσεων), η διακήρυξη, η οικονομική προσφορά, η σύμβαση. 

 

Άρθρο 3ο  

Προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας 

Η προς πραγματοποίηση παροχή υπηρεσίας περιγράφεται και προδιαγράφεται στην  μελέτη με αριθμ. ΔΠ 

26/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 

των 31.000.00 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους ΚΑ 

20.6252.0001 «ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 5.000,00 Ευρώ, ΚΑ 20.6253.0001 «ασφάλιστρα 

φορτηγών και λοιπών μεταφορικών μέσων» με ποσό 20.000,00 Ευρώ, ΚΑ 25.6252.0001 «ασφάλιστρα 

μηχανημάτων έργου» με ποσό 2.000,00 Ευρώ, ΚΑ 25.6253 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 

1.000,00 Ευρώ, ΚΑ 30.6252.0001 «ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου» με ποσό 2.000,00 Ευρώ, ΚΑ 30.6253 

«ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 1.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 



 

 

 

 

 
 

 Με την σχετική μελέτη προβλέπεται  να  καλυφθούν  οι  δαπάνες  για  τα  ασφάλιστρα   των  οχημάτων   

του Δήμου για το έτος 2015-2016. 

  Ο  στόλος  οχημάτων  του  Δήμου  μας  αποτελείται από  μεταφορικά  μέσα  (επιβατικά αυτοκίνητα , 

φορτηγά, λεωφορείο, δίκυκλη μοτοσικλέτα κλπ) και από   μηχανήματα  έργων.  Η  σχετική  ισχύουσα  

νομοθεσία   υποχρεώνει  τον  ιδιοκτήτη  παντός  είδους  οχήματος  να  προβαίνει  στην  αντίστοιχη ετήσια 

ασφάλισή του.Για  τον  σκοπό  αυτό  θα  πραγματοποιηθούν  όλες  οι  σχετικές  ενέργειες  και  δαπάνες  από  

τον  Δήμο  μας  για  όλα  τα οχήματά  του. 

  Η  διάρκεια  της  ασφάλισης  θα  αντιστοιχεί  σε ένα  (1) ημερολογιακό  έτος  για  το  κάθε  όχημα  

ξεχωριστά  με  έναρξη  είτε από  την  ημερομηνία   υπογραφής της σχετικής συμβάσεως, είτε από την 

ημερομηνία λήξεως της προηγουμένης ασφαλίσεως  (θα το επιλέξει  η Υπηρεσία). 

   Τυχούσες  ελλείψεις της προσφοράς από τις απαιτήσεις της μελέτης  καθιστά αυτομάτως  την προσφορά  

απαράδεκτη και απορριπτέα. 

   Οι προσφορές  σε κάθε περίπτωση θα  περιέχουν  σε έγγραφα των συμμετεχόντων (δακτυλογραφημένα) 

την  οικονομική προσφορά για κάθε  όχημα ξεχωριστά και στο τέλος  αθροιστικά  το συνολικό ποσό και τη  

μέση τιμή προσφοράς ανά όχημα. Η χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς (που παράλληλα θα είναι και η 

χαμηλότερη μέση τιμή προσφοράς ανά όχημα , δηλαδή ανά τιμή μονάδας) ορίζει και τον ανάδοχο.  

   Στην  προσφορά  του  κάθε   συμμετέχοντα  θα αναφέρεται  αναλυτικά το είδος της ασφάλισης.  Απαίτηση 

της Υπηρεσίας είναι να καλύπτεται από την προσφορά η minimum ελάχιστη ασφάλιση κάθε οχήματος όπως  

περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακηρύξεως. Η ασφάλιση θα είναι απολύτως σύμφωνη  με 

την αντίστοιχη ισχύουσα  νομοθεσία ασφαλίστρων.  Η μη κάλυψη της  minimum ελάχιστης ασφάλισης έστω 

και σε ένα από τα οχήματα, είναι  απαρέγκλιτα λόγος αποκλεισμού  της προσφοράς από την συνέχεια της 

διαδικασίας του διαγωνισμού.  

  Οι προσφορές  θα πρέπει να αναφέρονται  ρητά στις απαιτήσεις (ασφαλιστικές καλύψεις)  της μελέτης, 

δηλαδή να περιγράφονται οι ασφαλιστικές  καλύψεις που  απαιτούνται από  αυτήν για κάθε όχημα 

ξεχωριστά και στην προσφορά  θα τιμολογείται  επίσης ξεχωριστά. Επιπλέον προσφερόμενες  καλύψεις  

επιτρέπονται και  θα αξιολογηθούν θετικά. Οι επιπλέον προσφερόμενες καλύψεις (υπηρεσίες) οι οποίες δεν 

θα έχουν προβλεθεί στη σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα δοθούν στο ίδιο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς και δεν θα έχουν καμία χρέωση .Σε περίπτωση ίδιων  οικονομικών προσφορών δηλαδή σε 

περίπτωση ίδιας αξίας οικονομικών  προσφορών θα  προτιμηθεί η προσφορά που περιέχει  υπηρεσίες – 

καλύψεις επιπλέον  των απαιτουμένων, ενώ εάν δεν υπάρχουν διαφορές θα ακολουθήσει  κλήρωση για την 

ανάδειξη της αναδόχου ασφαλιστικής  εταιρείας. 



 

 

 

 

 
 

 

Άρθρο 4ο  

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16.6.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα  9:00 π.μ με ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών στις 9:30 π.μ 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 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 Κατάστημα 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 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών  φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα.(Επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΝΔ 

400/70 όπως ισχύει, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το 

Ν,1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα βλέπε 

άρθρο 6ο της Διακήρυξης) 

 

 



 

 

 

 

 
 

Άρθρο 6ο  

 Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα 

εξής δικαιολογητικά : 

α)Εγγύηση  συμμετοχής  η οποία ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης  

(συμπερ/νου του ΦΠΑ), δηλαδή 620,00 €  και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του ΤΠΔ ή επιταγή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

β)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 

είδος των εργασιών. 

γ)Πιστοποιητικό  της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά την 

ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού. 

δ)Πιστοποιητικό  της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την 

ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού. 

ε)Εκπροσώπηση 

στ)Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως και της μελέτης  

και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ζ)Για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 

η)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής  από όπου να προκύπτει ότι δεν τελούν  υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

θ)Κατάσταση φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ  ή  ΟΤΑ όπου είναι ανάδοχοι σχετικών εργασιών. 

ι)Πιστοποιητικό της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί μη οφειλής του 

διαγωνιζομένου στο Δήμο κανενός ποσού από οποιαδήποτε αιτία. 

ια)Άδεια σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Προκειμένου περί ασφαλιστικών 

πρακτόρων βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. 

ιβ)Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας,  

μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ)για λογαριασμό ποιας ασφαλιστικής εταιρείας διαμεσολαβεί) 

ιγ)Οι ασφαλιστικοί πράκτορες οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με την 

Ασφαλιστική Επιχείρηση για την οποία καταθέτει προσφορά, ώςτε να πιστοποιείται η εγκυρότητα της 

προσφοράς τους. 



 

 

 

 

 
 

ιδ)Οι Οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο  στον οποίο  εξωτερικά 

θα αναγράφεται δακτυλογραφημένα ή με σφραγίδα ο τίτλος του προμηθευτή 

 Οι  συμμετέχοντες για τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (ζ), (η) και (ι) μπορούν  

να υποβάλλουν υπεύθυνη  δήλωση  στην οποία  θα  αναγράφεται  ότι  αυτά  θα  προσκομισθούν σε 

περίπτωση  που αναδειχθούν μειοδότες, άμεσα και πριν από  την κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του 

διαγωνισμού και για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε,  στ   θ, ια, ιβ, ιγ  θα πρέπει να προσκομισθούν τα 

πρωτότυπα (όπως ορίζει ο Ν.4250/2014). 

 Για το ε στην εκπροσώπηση πρέπει η ένωση προμηθευτών να υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

αναγράφεται μέρος της παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχεί στον καθένα σε σχέση με το σύνολο της 

προσφοράς. Αν ο προμηθευτής είναι φυσικό πρόσωπο, η προσφορά κατατίθεται είτε από τον ίδιο είτε από 

πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Αν ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο, την προσφορά 

καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί την εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό ή το πρόσωπο που 

εξουσιοδοτείται ειδικά για αυτό το σκοπό. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

εκπροσώπους τους, υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του 

γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. Προσφορά που κατατίθεται από εκπρόσωπο του προμηθευτή, χωρίς να συνοδεύεται από 

νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης θεωρείται απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 7ο  

 Έξοδα δημοσιεύσεως 

Η περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και όπου τούτο προβλέπει η 

σχετική ισχύουσα νομοθεσία (Ν3548/07 κλπ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τη λοιπή 

νομοθεσία. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακήρυξης (αρχικής και πιθανών επαναληπτικών) βαρύνουν τον  ανάδοχο. 

Οι αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πάντως πριν την 

πρώτη πληρωμή του αναδόχου. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Άρθρο 8ο  

Διαφορές-Ασάφειες διακηρύξεως. 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση (και σε πιθανές αντιφάσεις) ισχύει απολύτως η τρέχουσα  ισχύουσα 

νομοθεσία. 

  

Άρθρο 9ο  

Κατακύρωση-Σύμβαση 

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

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Η διάρκεια της ασφάλισης για κάθε 

όχημα θα αντιστοιχεί σε ένα (1)  ημερολογιακό έτος για το κάθε όχημα ξεχωριστά με έναρξη είτε από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως, είτε από την ημερομηνία λήξεως της προηγουμένης 

ασφαλίσεως (θα επιλέξει η Υπηρεσία). 

Άρθρο 10ο  

Εγγυήσεις 

Εγγύηση  συμμετοχής  η οποία ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης  (συμπερ/νου 

του ΦΠΑ), δηλαδή 620,00 €  και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του ΤΠΔ ή επιταγή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας. 

H εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρακάτω σχετικό  υπόδειγμα και η 

παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον  για το χρονικό διάστημα με έναρξη τον διαγωνισμό και 

πέρας  ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη  (δηλαδή 

πέρας τουλάχιστον την 31.6.2016). 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και προ αυτής ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει  την εγγύηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό από άλλη 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. 



 

 

 

 

 
 

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. 

 

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.  σε αντικατάσταση της εγγύησης συμμετοχής, με ημερομηνία λήξης 

31.7.2016 

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. (12)ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει 

να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

Άρθρο 11ο  

Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 12ο  

Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατόπιν παράδοσης των ασφαλιστήριων συμβολαίων και την έκδοση 

των απαραίτητων παραστατικών. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 

 

Άρθρο 13ο  

Χρόνος  ισχύος προσφορών. 

Ο Χρόνος  ισχύος προσφορών πρέπει να ισχύει τουλάχιστον  για το χρονικό διάστημα με έναρξη τον 

διαγωνισμό και πέρας  τουλάχιστον την 31.5.2016. 

 

Άρθρο 14ο  

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

α) Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα, μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο σε ένα πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 

β)Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που ορίζεται στην διακήρυξη  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

γ) Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς τα κάτωθι: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 



 

 

 

 

 
 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 Ο αριθμός   της διακήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα τα εξής: 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η εγγύηση συμμετοχής. 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και η οικονομική 

προσφορά συμπληρώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα  των παραρτημάτων Α’, Γ’ & Δ ’. 

Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

δ) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια  Επιτροπή.  

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 

κατά φύλλο.  

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης 

των δικαιολογητικών. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την φάση των 

δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους 

όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Ο προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.  

 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 



 

 

 

 

 
 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που γίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την κατάθεση των προσφορών 

τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

Άρθρο 15ο  

Τιμές 

α) Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα  των παραρτημάτων Α΄, Γ΄ & Δ΄ 

β) Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

γ) Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

δ) Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

ε) Προσφορές που υπερβαίνουν την συνολική εκτιμώμενη αξία θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

στ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ζ) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 

για ολόκληρη την υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

η) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

Άρθρο 16ο  

Χρόνος παράδοσης 

 Η παράδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία και πάντως 

πριν την λήξη των ασφαλιστηρίων του προηγούμενου έτους. 

 

Άρθρο 17ο  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα  να διακόψει την ασφάλιση ενός ή περισσοτέρων οχημάτων, με παράλληλη 

αντίστοιχη μείωση του συνολικού χρηματικού ποσού της συμβάσεως (κατά το χρηματικό ποσό που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την διακοπή έως το χρονικό σημείο λήξεως της συμβάσεως με τον 

ανάδοχο) 



 

 

 

 

 
 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (είτε με την υπογραφή της συμβάσεως, είτε μετά από την έναρξη ισχύος 

της συμβάσεως) σε μείωση της ποσότητας των ασφαλισμένων οχημάτων (με αντίστοιχη μείωση του 

συνολικού ποσού της συμβάσεως) 

Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα εάν διακόψει την ασφάλιση οποιουδήποτε από τα οχήματα του 

Δήμου που βρίσκονται στη λίστα οχημάτων της παρούσας μελέτης να ζητήσει από τον ανάδοχο είτε την 

αντικατάστασή του από άλλο όχημα που τώρα είναι εκτός της παρούσας λίστας (πχ γιατί θα είναι νέα 

προμήθεια του Δήμου ή γιατί τώρα βρίσκεται εν αχρησία και κάποια στιγμή θα επισκευασθεί και πρέπει να 

επαναχρησιμοποιηθεί κλπ), 2)είτε την μείωση του αριθμού οχημάτων κατόπιν σχετικής διαγραφής του εν 

λόγω εκάστοτε οχήματος 

 

Άρθρο 18ο 

Ενστάσεις-προσφυγές 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  

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 19ο  

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 

β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους  ή νέους όρους   

γ)Την διαπραγμάτευση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της αναγκαιότητας της δαπάνης 

 

Άρθρο 20ο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Ισχύουν  ως απαράβατοι όροι της παρούσας διακηρύξεως και τα παρακάτω παραρτήματα  που 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην συνέχεια: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Έως  31.000,00  €  (Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Από τον προϋπολογισμό  2015 του Δήμου. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΤ’ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ: 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  MINIMUM ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (EΛΑΧΙΣΤΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)  

1 Επιβατικά – φορτηγά  
 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΤΡΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ  1.000.000,00  € 



 

 

 

 

 
 

  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΗ  ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  ΟΔΗΓΟΥ  10.000,00 € 
 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 800€. 

2 Λεωφορεία 
 
 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΤΡΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ  1.000.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΗ  ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  ΟΔΗΓΟΥ  10.000,00 € 
 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 800€. 

3 Μηχανήματα έργου. 
 
 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΤΡΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ  1.000.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΗ  ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 
 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ  150.000,00  € 
 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΥΛΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 50.000,00  € 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  ΟΔΗΓΟΥ  10.000,00 € 
 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 800€. 

4 Δίκυκλα 
 
 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΤΡΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ  1.000.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΗ  ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

Για ένα (1) ημερολογιακό  έτος  για  το  κάθε  όχημα  
ξεχωριστά με  έναρξη  είτε από  την  ημερομηνία   
υπογραφής της σχετικής  συμβάσεως, είτε από την 
ημερομηνία λήξεως της προηγουμένης 
ασφαλίσεως  (θα το επιλέξει  η Υπηρεσία). 
 

-Στην προσφορά  πρέπει να αναφερθούν  ανά  1.000,00 € ασφαλιζόμενο  κεφάλαιο  ασφάλιστρα για  
προαιρετικές  καλύψεις: α) πυρός, β)ολική – μερική κλοπή, γ)φυσικά  φαινόμενα κλπ. 
-Κατά  την αξιολόγηση οι προαιρετικές καλύψεις  θα κριθούν θετικά. Σε περίπτωση ίσων οικονομικών 
προσφορών μειοδότης θα είναι    ο προσφέρων  μεγαλύτερης αξίας προαιρετικές  (πρόσθετες) καλύψεις.   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 
αποδεκτές  σε  σχέση  με  τα δικαιολογητικά  και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

 



 

 

 

 

 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  προσφορά, ΕΦΟΣΟΝ 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ . 

Σε  περίπτωση που η προσφορά δεν προσφέρει κάποιο από τα minimum (ελάχιστα) απαιτούμενα θα 
απορρίπτεται.  

ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ  ΥΠΟΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΙΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

(1) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(2) 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

(3) 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Α)   
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Β)   
………………………………………   
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (...)   
   
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (4) 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (5) 
Φ.Κ.Ε. (6) 
ΛΟΙΠΑ   (7) 
ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (8) 

 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 

1. Στη στήλη (1) αναγράφονται τα είδη των προσφερομένων υπηρεσιών. 
2. Στη στήλη (2) συμπληρώνεται το ασφαλιζόμενο ποσό σε ευρώ. 
3. Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το ποσό των ασφαλίστρων σε ευρώ. 
4.  Στο πεδίο (4) συμπληρώνεται το σύνολο των καθαρών ασφαλίστρων αριθμητικώς και ολογράφως σε 

ΕΥΡΩ με δύο (2) δεκαδικά. 
5.  Στη στήλη (5), (6) και (7) συμπληρώνονται το Δικαίωμα Συμβολαίου, ο Φόρος Κύκλου Εργασιών και 

λοιπές επιβαρύνσεις. 
6.    Στη στήλη (8) συμπληρώνεται η Συνολική Τιμή Ασφαλίστρων αριθμητικώς και ολογράφως σε 

ΕΥΡΩ με δύο (2) δεκαδικά ψηφία 
 

 
Υπογραφή Προσφέροντος 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Α/Α ΟΧΗΜΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 (ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ) 

  ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΝΟ1   
ΝΟ2  
….  
…..  
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ  

 
 

 
Υπογραφή Προσφέροντος 

 

 

 

       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 του Ν. 3731/2008. 
 3.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
 4.Το ΠΔ 28/80.  
 5.Την Αριθμ.Μελέτη : ΔΠ 26/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 6 Την αριθμ 82/2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας με την οποία      
    ενέκρινε την τρόπο εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών :Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου με την  διενέργεια του     
    πρόχειρου διαγωνισμού. 
7.Την αριθμ.158/2015 απόφαση της  Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης δαπάνης και την διάθεση     
    πίστωσης ποσού 31.000,00€ από τους Κ.Α 20.6252.0001,20.6253.0001, 25.6252.0001, 25.6253,  
    30.6252.0001 και 30.6253 με τίτλους «Ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων ,Ασφάλιστρα φορτηγών &  
    λοιπών μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων,  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων     
   ,Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου και Ασφάλιστρα μεταφορικών  μέσων» 

    8. Όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 

 
  



 

 

 

 

 
 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

       1.Εγκρίνει την Αριθ.ΔΠ 26/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις τεχνικές  
           προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τον πρόχειρο διαγωνισμό  Παροχής  
           υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου»του  Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015. 

2. Εγκρίνει την Κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για τον πρόχειρο Διαγωνισμό       
     Παροχής υπηρεσιών «Ασφάλιστρα οχημάτων Δήμου» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το      
     έτος 2015 » ως έχουν παραπάνω. 

  3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.3/2015 απόφαση της      
      Οικονομικής Επιτροπής. 

            
Η απόφαση πήρε αα 159 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 160 

 
     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ από τον Κ.Α 25.6673.0002 με τίτλο: 
«Προμήθεια Υδρομετρητών». 

 
     Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
 



 
 

 
 
 
   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 321/14.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή 
διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 70.000,00€ και την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 25.6673.0002  
 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών » 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 321/14.5.2015 έκθεση 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 υδρομετρητών» 

     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 70.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης σε βάρος της  
  πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 25.6673.0002 του οικονομικού  έτους 2015 με τίτλο: 
  «Προμήθεια υδρομετρητών» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 160 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11- 2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 
Αριθμ.Αποφ: 161 

   
     Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια και 
τοποθέτηση Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015. 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 



 

 

 

 

 
 

  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης που 
αφορά την  Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Υδρομετρητών »του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 έθεσε ενώπιον 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. 

       Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 29/2015  Μελέτη της Τεχνικής  Υπηρεσίας του      
    Δήμου.  

  Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 70.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. 
Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από τον ΚΑ 25.6673.0002 «προμήθεια υδρομετρητών» ποσού 
70.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 

  Με την 87/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε τον τρόπο 
εκτέλεσης της Προμήθειας και Τοποθέτησης Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 
2015 με την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού. 

   Με την 160/2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης 
  ποσού 70.000,00€ από τον Κ.Α 25.6673.0002 με τίτλο : «Προμήθεια Υδρομετρητών » 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν  την μελέτη με  
    αριθ.ΔΠ 29/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να καταρτίσουν τους όρους πρόχειρου    
    διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος           
    2015 που έχουν ως ακολούθως: 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                        «Προμήθεια και τοποθέτηση Υδρομετρητών»                                                                
 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                                                                        

         Τηλέφωνο:  2132014904                                                                  
         ΦΑΧ:        2105551795                                                                        

 Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                        
 Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία                                            αρ. διακήρυξης: 10547      
 e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr 
                                                                                               Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

                            αριθμ.μελέτης: ΔΠ29/2015 
                                                                                               ΚΑ:  25.6673.0002 

     
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η «Προμήθεια και 
τοποθέτηση Υδρομετρητών».Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
70.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ 
για το σύνολο της προμήθειας με την τοποθέτηση. Η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας με την τοποθέτησή 
της όπως περιγράφονται στην μελέτη  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με τους εξής όρους: 
  

 

 



 

 

 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Για όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού ισχύουν τα παρακάτω απολύτως και λαμβάνουμε υπόψη: 

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. Το ΠΔ 28/80 
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 Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
7. Όλης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 
8. Την υπ’αριθμ.87/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί 

καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Συμβατικά στοιχεία 

 Τα τεύχη της δημοπρασίας: η μελέτη (τεχνική έκθεση, αναλυτική τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός 
προϋπολογισμός , συγγραφή υποχρεώσεων), η διακήρυξη και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 

 Η προσφορά του μειοδότη 
 Η σύμβαση 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Προϋπολογισμός και ποσότητες της προμήθειας. 
Τα προς προμήθεια είδη με την τοποθέτησή τους καθώς και οι αντίστοιχες ποσότητες αυτών  περιγράφονται και 
προδιαγράφονται στη μελέτη με αριθμ ΔΠ 29/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας. Η 
δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 70.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Αναλυτικότερα η 
δαπάνη θα καλυφθεί  από τον ΚΑ 25.6673.0002 «προμήθεια υδρομετρητών» ποσού 70.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17.6.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 
9:30 π.μ 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 Κατάστημα  Στρ. Νικ. Ροκα 
45 μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.            
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Δεκτοί στον διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές 
επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές. 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με 
το Φ.Π.Α. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 
 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που 
είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο 
είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των 
εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και 
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που 
είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, 
ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια 
χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση 
προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας 
άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το 
περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της 
παραγράφου αυτής.  

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό 
ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 
 



 

 

 

 

 
 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με 

το Φ.Π.Α. 
β. 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 τους δραστηριότητας.  

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι: 

 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση. 

 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση 
αυτή. 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου. 
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή 
νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 
Επιπλέον όλα τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του 
καταστατικού ίδρυσης τους καθώς και όλα τα ΦΕΚ τροποποίησης συνοδευόμενα από βεβαίωση αρμόδιας αρχής 
σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού (έκδοσης τελευταίου τριμήνου).  
 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 
 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και 
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών 
στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να 
προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο 
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 



 

 

 

 

 
 

6.  Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η 
επαγγελματική αξιοπιστία και η τεχνική αρτιότητα των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή 
αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα : 

α.  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 

β.  Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.  

γ.  Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα 
κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση 
τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, 
καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Επίσης 
πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος 
εγκατάστασής του. 

στ. Δήλωση αποδοχής της προμήθειας από τον οίκο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών. 
ζ. Πίνακα εκτέλεσης ομοίων προμηθειών - τοποθετήσεων, στον οποίο θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Δήμους, τις 

Κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. που έχει προμηθεύσει και τοποθετήσει όμοια είδη την τελευταία πενταετία, τις 
ποσότητες, τη χρονολογία και τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, συνοδευόμενος από βεβαιώσεις καλής 
λειτουργίας. Για την κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου απαιτείται ο συμμετέχοντας να έχει προμηθεύσει και 
τοποθετήσει την τελευταία πενταετία όμοιου τύπου με τους προσφερόμενους υδρομετρητές και σε ποσότητα 
τουλάχιστον ίση με τη δημοπρατούμενη. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο συμμετέχοντα και θα 
πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό τη σύμβασης, τον χρόνο υλοποίησης, τη συμβατική αξία και τον τύπο των 
υδρομετρητών. 

η. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας από τον συμμετέχοντα και από τον οίκο κατασκευής.  
θ. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του συμμετέχοντα όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα με 

το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
ι. Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών. 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά απορρίπτεται και δεν θα 
αξιολογηθεί. 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης 
(ή απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. όπου αυτό προβλέπεται), αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου. 
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε 
να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και 
ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος 
όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει 
στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος 
από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή 
Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. 
7.Για όλους τους συμμετέχοντες όπου απαιτείται απόσπασμα  ποινικού μητρώου και πιστοποιητικά περί πτώχευσης , 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας μπορούν να προσκομίσουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν σε αυτές  τις διαδικασίες, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ότι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.       



 

 

 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
α) την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

2. Με την προσφορά, η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα. 
3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται κατά είδος τιμή, για το σύνολο των 

υλικών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς 

πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας 
κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
Προέλευση των Προσφερόμενων Υλικών 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των 
υλικών που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα 
υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν 
διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά και το κατά περίπτωση εργοστάσιο 
και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού 
προϊόντος για κάθε μια από τις φάσεις αυτές. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που 
δηλώθηκε.  

3.  Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και 
με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής 
αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου. 

5.  Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη 
έγκριση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 
ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

ΆΡΘΡΟ 10 
Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής  

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. ΔΠ29/2015 Μελέτης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 
 
2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό θα απορρίπτεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού.  



 

 

 

 

 
 

 
ΆΡΘΡΟ 11 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα των προσφορών θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα 
σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία και 
οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι πρωτότυπα ή 
νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, μεταφρασμένα στην Ελληνική και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα τεχνικά 
φυλλάδια των οίκων κατασκευής τα οποία μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 12 
Προσκόμιση δειγμάτων 

1. Η προσκόμιση δειγμάτων είναι υποχρεωτική για τη: 
 Διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου. 

2. Για το λόγο αυτό κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να συνοδεύεται από πλήρη σειρά δειγμάτων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. Έλλειψη έστω και ενός δείγματος αποτελεί 
λόγο απόρριψης της συνολικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου.  

 
ΆΡΘΡΟ 13 

Φάκελος προσφοράς 
1.  Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) 

αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 
2.  Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 
3.  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως 

φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας. 
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4.  Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, εντός σφραγισμένου 
υποφακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
εντός άλλου σφραγισμένου υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
Στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με 
κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της 
παρούσας διακήρυξης, θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και μόνο είδη σε 
ευρώ απαραίτητα στο έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι 
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, 
όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει 
τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή 
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  

6.  Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές από τον ίδιο προσφέροντα δεν γίνονται δεκτές και εφόσον 
υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



 

 

 

 

 
 

7. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και το 
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 
ΆΡΘΡΟ 14 

Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών 
Α. Παραλαβή προσφορών – Αποσφράγιση Κυρίως Φακέλου – Έλεγχος δικαιολογητικών:  

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους συμμετοχής. 

2. Μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και καταγράφεται αυτό στο πρακτικό του 
διαγωνισμού. 

3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση της αποσφραγίζει ένα-ένα τους κυρίως φακέλους της 
προσφοράς με την σειρά που κατατέθηκαν. Ελέγχει το περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών και τα 
παραδιδόμενα δείγματα (καταμέτρηση καθώς θα αξιολογηθούν σε επόμενο στάδιο), μονογράφει, σφραγίζει 
και καταχωρεί στο πρακτικό όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα παραδιδόμενα δείγματα (τεμάχια) και 
τους φακέλους της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονομικής Προσφοράς», που παραμένουν 
σφραγισμένοι.  

4. Στη συνέχεια οι διαγωνιζόμενοι εξέρχονται από την αίθουσα και η Ε.Δ. σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και αποκλείει όσους κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. Και γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ποιοι έχουν αποκλειστεί από το 
διαγωνισμό και καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής. 

5. Για όσους αποκλείονται από το διαγωνισμό, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις 
αντιρρήσεις τους.  

 
Β. Αποσφράγιση φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς – Αξιολόγηση:  

1. Στη συνέχεια για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί, η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση 
της Τεχνικής Προσφοράς. Αριθμεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο της προσφοράς και στα έγγραφα που 
περιέχονται σ΄αυτόν και ακολουθεί ο έλεγχος της τεχνικής προσφοράς. 

2. Μετά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών, οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών φυλάσσονται 
σε ασφαλές μέρος με ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
Γ. Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς – Ανακοίνωση αποτελέσματος:  

1. Μετά την  αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών των συμμετεχόντων που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούμενο στάδιο. Αποσφραγίζει τους 
φακέλους των Οικονομικών Προσφορών, μονογράφει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές και όλα τα 
στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο και ανακηρύσσει μειοδότη  εκείνον που προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Ανακοινώνει το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους και προβαίνει στην καταχώριση του αποτελέσματος στο πρακτικό, 
το οποίο υπογράφει και κλείνει. 
 
Σε κάθε περίπτωση 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. 
 

ΆΡΘΡΟ 15 
Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:  
-Τη συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
-Τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε.  



 

 

 

 

 
 

2. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους 
στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή.  

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς συνολική τιμή και είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 16 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης αποφασίζει σχετικά και προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή τη 
β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους ή τη 
γ. απευθείας ανάθεση από το αρμόδιο όργανο του Δήμου 

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Διενέργειας 
και αξιολόγησης για 

α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους ή  
δ.την απευθείας ανάθεση  από αρμόδιο όργανο του Δήμου. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 17 
Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ 
αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού.  

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

3.  Η Υπηρεσία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού 
εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή 
με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. 

4.   Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 18 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος/ ομάδα υλικών 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιμή. 
δ) Την Υπηρεσία για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 



 

 

 

 

 
 

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 
αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.  
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2.   Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..  

3.  Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 
Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό 
προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ 
η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 

4.  Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 19 
Σύμβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 
τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιμή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
ια. Την παραλαβή των υλικών. 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την 
προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο 
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε και τοποθετήθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα των προσφερόμενων υδρομετρητών. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η συμβατική ποσότητα των προσφερόμενων υδρομετρητών. 
γ.   Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 20 
Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Α. 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  1.138,21 Ευρώ 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   
Β.  Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά 
την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
το Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 

να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 
  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
............(ονομασία Τράπεζας).............................................................................................. 
.............(κατάστημα)............................................................................................................ 
 

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

 
Προς :  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 21 
Παράδοση - Τοποθέτηση των υλικών 

1. Η παραλαβή των εγκατεστημένων υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

2.   Τα υπό προμήθεια υλικά θα τοποθετηθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο εντός 
χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

2.  Η υπέρβαση του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας – τοποθέτησης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

3.  Ο συμβατικός χρόνος προμήθειας – τοποθέτησης μπορεί, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να 
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας 
– τοποθέτησης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης 
σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει εγκατεστημένο το υλικό.  

4.  Μετά από κάθε εγκατάσταση 500 υδρομετρητών ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία 
σχετικό παραστατικό στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας πραγματοποιήθηκε η προμήθεια - τοποθέτηση. 

5.  Ο Δήμος θα παραδώσει στον ανάδοχο , με την υπογραφή της σύμβασης πλήρη κατάλογο με τις θέσεις και τις 
περιοχές εγκατάστασης των υδρομετρητών. Αποτελεί μέριμνα και ευθύνη του Δήμου η  ενημέρωση και 
διαχείριση των καταναλωτών αναφορικά με την απαιτούμενη προσωρινή διακοπή της υδροδότησης τους  για την 
αντικατάσταση  ( ή αρχική τοποθέτηση) του υδρομετρητή τους. Επίσης ο Δήμος θα εξασφαλίσει την 
προσβασιμότητα στην θέση εγκατάστασης στην περίπτωση που αυτή δεν είναι προφανής ή απαιτείται τοπική 
εξυγίανση της υδατοπαροχής.  

 
ΆΡΘΡΟ 22 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. 
1.   Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτή,  ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2.   Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν 
παρέδωσε και τοποθέτησε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω. 

ΆΡΘΡΟ 23 
Λοιπές Εγγυήσεις 

1.  Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει - τοποθετήσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των σχεδίων και της 
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από 



 

 

 

 

 
 

οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία 
κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία 
προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των 
διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την 
παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. 

2.  Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους 
όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα είναι 
δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών 
εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων του υλικού να γίνει απόλυτα 
κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού 
μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει 
άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της 
Υπηρεσίας. 

3.  Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από 
αρμόδια κρατική υπηρεσία με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και 
για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και 
για κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις 
του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την Υπηρεσία για κάθε ζημιά που προκύπτει για 
αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες. 

4.  Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση 
αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής 
συναρμολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε 
αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει η Υπηρεσία 
αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί. 

5.  Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας του υλικού και 
αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολο τους περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα 
είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στην 
Υπηρεσία λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προμηθευτή το ποσό των 
τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.  

 
ΆΡΘΡΟ 24 

Τρόπος Πληρωμής 
1.  Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά  μετά την  παραλαβή των υπό προμήθεια 

υλικών και τοποθέτηση αυτών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου. 

2.   Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις: 
φόρος εισοδήματος 4% στο καθαρό ποσό της αξίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

Για ότι στη διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ή παρουσιάζει ασάφειες, υπερισχύουν ο 
Ν3463/2006 καθώς και όλη η σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
Δημοσιεύσεις- Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η περίληψη της παρούσας θα 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.Το ΠΔ 28/80 
 4.Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
 5.Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
 6.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της      
    Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." 
 7.Τις διατάξεις του Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο      
    νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

8.Την Αριθμ.Μελέτη : ΔΠ 29/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
9. Την αριθμ 87/2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας με την οποία      
    ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης Προμήθειας και Τοποθέτησης Υδρομετρητών για το έτος 2015 με την       
    διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού. 
10.Την αριθμ.160/2015 απόφαση της  Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης δαπάνης και την διάθεση     
    πίστωσης ποσού 70.000,00€ από τον Κ.Α 25.6673.0002 με τίτλο : «Προμήθεια Υδρομετρητών » 

    11. Όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
   Αποφασίζει Ομόφωνα 

   1. Εγκρίνει την Αριθ.ΔΠ 29/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις τεχνικές                  
  προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τον Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια και     
  τοποθέτηση Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015. 

 2. Εγκρίνει την Κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για τον Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια      
     και τοποθέτηση Υδρομετρητών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 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 161 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11- 2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αριθμ.Αποφ.162 
   
  Κατακύρωση ή μη πρόχειρου(συνοπτικού)Δημόσιου διαγωνισμού για «Παροχή 
γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου και του ΝΠΔΔ(ΔΟΚΑΠ) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  
για το έτος 2015 . 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 

 
 
 
 



 

   2 

 
      Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης που είναι: η Κατακύρωση ή μη πρόχειρου(συνοπτικού)δημόσιου διαγωνισμού  για  
«Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου και του ΝΠΔΔ(ΔΟΚΑΠ) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
για το έτος 2015 έθεσε ενώπιον της τα ακόλουθα: 

 
  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 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 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. 
  Με την  αριθ.129/2015 απόφαση της Ο.Ε έγινε ανάκληση της με αριθμ.60/2015 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 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 λόγω Τροποποίησης των  αρχικών όρων του Διαγωνισμού και στην  
εκ νέου Έγκριση της 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 και αποφασίστηκε η διενέργεια του ανωτέρω Διαγωνισμού για τις 11.5.2015 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 9.00 π.μ.(έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 9:30 π.μ. (λήξη παραλαβής 
των προσφορών). 
  Με τα αριθμ.πρωτ: 7127,7128,7129/29.4.2015 έγγραφα δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες:      

    Θριάσιο ,Ελεύθερο Διάλογο και στην Eνημέρωση Μεγάρων Δυτικής Αττικής καθώς και στον Πίνακα     
    ανακοινώσεων η με αριθμ.7125/29.4.2015 περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό. 
      Όπως προκύπτει από το αριθ.πρωτ: 7855/11.5.2015 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού      
    Προμηθειών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία :     
    ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε . 
  

                                      Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. ν’ αποφανθεί σχετικά.  
 

Η Οικονομική  Επιτροπή 
 
   Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου & πήρε υπόψη της : 

 
   1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010  
   2. Την με αριθμ. μελέτη :ΔΠ01/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας  
 3.Tην 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. 
 4.Την 59/2015 απόφαση της Ο.Ε με την οποία  ενέκρινε την δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής 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 τίτλο Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου     
    Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

5.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. 
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 6.Την  αριθ.129/2015 απόφαση της Ο.Ε με την οποία έγινε ανάκληση της με αριθμ.60/2015    
   απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 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 λόγω Τροποποίησης των  αρχικών όρων του Διαγωνισμού και   
   στην εκ νέου Έγκριση της 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 και αποφασίστηκε η διενέργεια του ανωτέρω Διαγωνισμού για τις 11.5.2015 ημέρα     
   Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.(έναρξη παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 9:30 π.μ. (λήξη    
   παραλαβής των προσφορών). 
7.Τα αριθμ.πρωτ: 7127,7128,7129/29.4.2015 έγγραφα με τα οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες:      
   Θριάσιο ,Ελεύθερο Διάλογο και στην ενημέρωση Μεγάρων Δυττικής Αττικής καθώς και στον Πίνακα     
   ανακοινώσεων η με αριθμ.7125/29.4.2015 περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό. 
8.Το αριθ.πρωτ: 7855/11.5.2015 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών και    
   Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών από το οποίο ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία :     
   ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε  
9.Την Οικονομική προσφορά της εταιρείας : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε  
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

   1.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για  το πρόχειρο (συνοπτικό)διαγωνισμό για την «Παροχή γάλακτος λόγω      
      ΣΣΕ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και το ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) για το έτος 2015  προϋπολογισμού δαπάνης       
      38.003,82€(ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%  στην οποία ανάδοχος ανακηρύσσεται η     
      Εταιρεία  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε που πρόσφερε το ποσό των 1,04 ευρώ ανά λίτρο   
     (άνευ Φ.Π.Α ).  
  
  2.Εξουσιοδοτεί την κα Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού που αφορά την      
     παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ του Δήμου και του ΝΠΔΔ (ΔΟΚΑΠ) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το  
     έτος 2015  
 

 
Η απόφαση πήρε αα 162 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 



 
 

                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11- 2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αριθμ.Αποφ.163 

   
   Κατακύρωση η μη αποτελέσματος τμημάτων πρόχειρου (συνοπτικού)Δημόσιου Διαγωνισμού   
 «Προμήθεια  χαρτιού μηχανογράφησης –γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου-μελανιών   
 μηχανογράφησης του Δήμου  Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 »και όσο αφορά τα τμήματα της   
 Προμήθειας χαρτιού μηχανογράφησης και  Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά  γραφείου. 

 
      Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
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     H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  που είναι: «Κατακύρωση η μη αποτελέσματος τμημάτων πρόχειρου (συνοπτικού)Δημόσιου 
Διαγωνισμού  «Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης –γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου-
μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 »και όσο αφορά τα τμήματα της 
Προμήθειας χαρτιού  μηχανογράφησης και Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» έθεσε 
ενώπιον της Επιτροπής τα ακόλουθα : 

 
        Με την  49/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  ενέκρινε την   
      διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας χαρτιού μηχανογράφησης-γραφικής  ύλης και λοιπά υλικά   
      γραφείου- μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 με  πρόχειρο      
      (συνοπτικό) Διαγωνισμό. 

      Με την 110/2015 απόφαση  η Ο.Ε  ενέκρινε την  δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού  
    47.000,00€ από τους ΚΑ 10.6612,10.6613.0001,10.6613.0002 με τίτλους : «Προμήθεια γραφικής      
    ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»,«Προμήθεια μελανιών μηχανογράφησης», «Προμήθεια χάρτου        
    μηχανογράφησης» 

  Με την  υπ’αριθμ.111/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Μελέτη  και η Κατάρτιση   
 όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την  «Προμήθεια χαρτιού  μηχανογράφησης- γραφικής ύλης και λοιπά   
 υλικά γραφείου-Μελανιών  μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015» και   
 αποφασίστηκε η διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού για τις 11.5.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.30  
 (έναρξη  παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 13:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών ). 
 Με τα  αριθμ. πρωτ 7119,7120 και 7122/29.4.2015 έγγραφα δημοσιεύθηκε στις  εφημερίδες: Θριάσιο, 
Ελεύθερος Διάλογος, Ενημέρωση Μεγάρων Δυτικής Αττικής και στον πίνακα  ανακοινώσεων, η υπ’αριθ. 
7117/29.4.2015 περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό.  

       Όπως προκύπτει από το αριθ.πρωτ: 7940/11.5.2015(Ορθή Επανάληψη) Πρακτικό της Επιτροπής      
       Διενέργειας Διαγωνισμών  Προμηθειών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των  Διαγωνισμών Μειοδότης   
       για τα τμήματα της Προμήθειας χαρτιού μηχανογράφησης και Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά  
       υλικά γραφείου» Μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία Δ.ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

 
       Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. ν’ αποφανθεί σχετικά.  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 

   Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου & πήρε υπόψη της : 
  1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010  
   2. Την με αριθμ.μελέτη :ΔΠ 10/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
   3. Την  49/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας με την οποία   
       ενέκρινε την διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας χαρτιού μηχανογράφησης-γραφικής ύλης  
      και λοιπά υλικά   γραφείου- μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015     
      με  πρόχειρο (συνοπτικό) Διαγωνισμό. 

       4. Την 110/2015 απόφαση  της Ο.Ε  με την οποία ενέκρινε την δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής      
          πίστωσης ποσού 47.000,00€ από τους ΚΑ 10.6612,10.6613.0001,10.6613.0002 με τίτλους :      
         «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»,«Προμήθεια μελανιών μηχανογράφησης»,   
          «Προμήθεια χάρτου μηχανογράφησης» 

    5. Την  υπ’αριθμ.111/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε η Μελέτη   
       και η Κατάρτιση  όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την  «Προμήθεια χαρτιού  μηχανογράφησης-  
       γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου-Μελανιών  μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  
       έτους 2015» και   αποφασίστηκε η διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού για τις 11.5.2015 ημέρα  
       Δευτέρα και ώρα 12.30  (έναρξη  παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 13:00 (λήξη  
       παραλαβής των προσφορών ). 
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 6.Τα  αριθμ. πρωτ 7119,7120 και 7122/29.4.2015 έγγραφα με τα οποία δημοσιεύθηκε στις  εφημερίδες:  
     Θριάσιο, Ελεύθερος Διάλογος, Ενημέρωση Μεγάρων Δυτικής Αττικής και στον πίνακα  ανακοινώσεων, η     
      υπ’αριθ. 7117/29.4.2015 περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό.  

       7.Το αριθ.πρωτ:7940/11.5.2015(Ορθή Επανάληψη) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών     
           Προμηθειών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των  Διαγωνισμών Μειοδότης για τα τμήματα της     
           Προμήθειας χαρτιού μηχανογράφησης και Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»      
           Μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία Δ.ΚΛΕΙΔΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε  

 8.Τις Οικονομικές προσφορές  
 9.Το άρθρο 13 της υπ’αριθμ.5715/6.4.2015 Διακήρυξης του πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού από το οποίο     
    προκύπτει ότι από τη διαδικασία του διαγωνισμού μπορεί να  προκύψει ένας επί μέρους ανάδοχος για     
    κάθε ομάδα ειδών καθώς και επίσης είναι δεκτό ένας προμηθευτής να είναι επιμέρους ανάδοχος σε όλες    
     τις ομάδες ειδών. 

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Πρόχειρου (συνοπτικού)Δημόσιου Διαγωνισμού για  την «Προμήθεια 
χαρτιού μηχανογράφησης-Γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου-μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και όσο αφορά τα τμήματα  Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης και 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015  στην 
εταιρεία Δ.ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε που πρόσφερε το ποσό 8.375,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
23%  για το τμήμα του διαγωνισμού  Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης(1η Κατηγορία –Φωτοτυπικό 
Χαρτί) καθώς και το ποσό των 8.434,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%  για το τμήμα Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(2η Κατηγορία )του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 . 
 
2.Εξουσιοδοτεί  την κα Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού που αφορά τον 
πρόχειρο(συνοπτικό) Δημόσιο διαγωνισμό για την «Προμήθεια χαρτιού  μηχανογράφησης-Γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείου-μελανιών  μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015 και όσο 
αφορά τα τμήματα Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης και Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείου 

     
Η απόφαση πήρε αα 163 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 



 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11- 2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
Αριθμ.Αποφ 164 
   

        Επανάληψη τμήματος πρόχειρου (συνοπτικού) δημόσιου διαγωνισμού «Προμήθεια χαρτιού     
      μηχανογράφησης- γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου –Μελανιών μηχανογράφησης του  
     Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας έτους 2015 και όσο αφορά το τμήμα Προμήθειας Μελανιών        
     μηχανογράφησης   

 
      Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1 Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2.Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 

  
 
 



 
 

2 

   H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας    
 διάταξης που είναι:  Επανάληψη τμήματος πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια χαρτιού    
 μηχανογράφησης-γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου –Μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου    
 Μάνδρας-Ειδυλλίας 2015 και όσο αφορά το τμήμα Προμήθειας Μελανιών μηχανογράφησης έθεσε     
 ενώπιον την Επιτροπής τα ακόλουθα  : 
  Με την  49/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  ενέκρινε την   
 διενέργεια της εκτέλεσης της προμήθειας χαρτιού μηχανογράφησης-γραφικής  ύλης και λοιπά υλικά   
 γραφείου- μελανιών μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 με  πρόχειρο      
 (συνοπτικό) Διαγωνισμό. 
    Με την 110/2015 απόφαση  η Ο.Ε  ενέκρινε την  δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης      
  ποσού  47.000,00€ από τους ΚΑ 10.6612,10.6613.0001,10.6613.0002 με τίτλους : «Προμήθεια     
  γραφικής  ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»,«Προμήθεια μελανιών μηχανογράφησης», «Προμήθεια    
  χάρτου μηχανογράφησης» 
   Με την  υπ’αριθμ.111/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Μελέτη  και η 
Κατάρτιση  όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την  «Προμήθεια χαρτιού  μηχανογράφησης- γραφικής 
ύλης και λοιπά  υλικά γραφείου-Μελανιών  μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015» 
και αποφασίστηκε η διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού για τις 11.5.2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
12.30  (έναρξη  παραλαβής από την Επιτροπή των προσφορών ) μέχρι 13:00 (λήξη παραλαβής των 
προσφορών ). 
 Με τα  αριθμ. πρωτ 7119,7120 και 7122/29.4.2015 έγγραφα δημοσιεύθηκε στις  εφημερίδες: Θριάσιο, 
Ελεύθερος Διάλογος, Ενημέρωση Μεγάρων Δυτικής Αττικής και στον πίνακα  ανακοινώσεων, η υπ’αριθ. 
7117/29.4.2015 περίληψη διακήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό.  
   Όπως προκύπτει από το αριθ.πρωτ 7940/11.5.2015(Ορθή Επανάληψη)Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας  
Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των διαγωνισμών , η επιτροπή προτείνει την επανάληψη του  
τμήματος Προμήθειας Μελανιών μηχανογράφησης του πρόχειρου(συνοπτικού)δημόσιου διαγωνισμού  
 για την «Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης –γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου- Μελανιών    

   μηχανογράφησης » του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  έτους 2015 διότι δεν υπήρξε καμία προσφορά. 
 

    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 αναφέρθηκαν καθώς και  
τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν 3852/2010  

 
Αποφασίζει Ομόφωνα  

    Την Επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισμού και μόνο όσο αφορά  το τμήμα  «Προμήθειας Μελανιών 
μηχανογράφησης » 3η Κατηγορία :Είδη μηχανογράφησης (Μελάνια Μηχανογράφησης-Drum) του 
πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης –γραφικής ύλης και 
λοιπά υλικά γραφείου- Μελανιών μηχανογράφησης » του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  έτους 2015 για την 
2.6.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 π.μ με ώρα λήξης 9:30 π.μ σύμφωνα με τους όρους που 
καταρτίστηκαν με την 111/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Απόφαση πήρε αα 164 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 
 
     
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.165 
 

      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ από τoν Κ.Α 35.6699.0003 με      
     τίτλο : «Προμήθεια μικρών εργαλείων »  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 328/14.5.2015 έκθεση  ανάληψης υποχρέωσης με εντολή 
διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 4.500,00€ και την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 35.6699.0003 με 
τίτλο: «Προμήθεια μικρών εργαλείων»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 328/14.5.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθεια μικρών εργαλείων» 

       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 4.500,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 35.6699.0003 του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο: 
«Προμήθεια μικρών εργαλείων» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 165 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.  166                                                                                                                                                                                                           
 

   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2015. 
  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών: την αριθμ.πρωτ. 8707/15.5.2015 εισήγηση της  Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την αναμόρφωση του Π/Υ που έχει ως κάτωθι: :  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                Μάνδρα:    15.5.2015 
               αριθμ.πρωτ. 8707 

Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 
Τηλέφωνο:  2132014900 
ΦΑΧ:        2105555880 

Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                                                         Προς Οικονομική Επιτροπή 
                                                                                                                   Δημοτικό Συμβούλιο 

                 
                                                                                                                                                 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

  Η ανάγκη δημιουργίας του ΚΑΕ εξόδων 80.8117.0002 προκύπτει από δικαστική απόφαση.  
 Η δημιουργία των λοιπών ΚΑΕ εξόδων κρίνεται σκόπιμη για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών     
του Δήμου.  
 Η μείωση του ΚΑΕ 25.6142.0002 κρίνεται σκόπιμη διότι δεν θα πραγματοποιηθεί. 

 
                                                                                                                                   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
                                                                                                                                      Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
            Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και  : 

 
 1.τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).  
 2.το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 3.την παρ 5 άρθ. 23 Ν. 3536/07 
 4.το εγγρ. 28376/18.07.2012 ΥΠ.ΕΣ 
 5.την παρ.5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 
 6.την αριθμ.πρωτ. 8707/15.5.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών  
    Υπηρεσιών. 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

         Α. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας     
       ως κάτωθι : 

 



 
 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.05.2015 

Δημιουργία ΚΑΕ Εξόδου    
      

80.8117.0002 
Δικαστική απόφαση εφετείου για 
πληρωμή έργου (ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ) 

  162.000,00 162.000,00 

30.6275 
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, 
δεξαμενών κ.λ.π. 

  10.000,00 10.000,00 

20.6699.0003 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών   61.500,00 61.500,00 
25.6699.0002 Προμήθεια υδραυλικών ειδών   61.500,00 61.500,00 
30.6699.0002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών   61.500,00 61.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  365.500,00  

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  438.648,15  

  
ΝΕΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 82.148,15  

      

Ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδου    
      

20.6041.0001 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

 480.000,00 30.000,00 510.000,00 

20.6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου 

  9.000,00  

10.7134.0001 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 
Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα 

 14.000,00 1.000,00 15.000,00 

20.7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμάτων  30.000,00 10.000,00 40.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  50.000,00  

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  82.148,15  

  
ΝΕΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 32.148,15  

      
Μείωση ΚΑΕ Εξόδου    

      

25.6142.0002 
Εργασίες κατάρτισης MASTER PLAN 
ύδρευσης-αποχέτευσης 

 24.000,00 24.000,00 0,00 

20.7135.0005 
Προμήθεια κάδων απορριμάτων 
τύπου skipper 

 10.000,00 10.000,00 0,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  32.148,15  

  
ΝΕΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 66.148,15  

      
 

 
    Β. Η προτεινόμενη αναμόρφωση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να  εγκριθεί. 

 
Η απόφαση πήρε αα 166 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 18.5.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 
 



 
 

 
 

 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ 167 
 
   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 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών 
διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 18.5.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 

 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 



 

 

 

 

 
 

    Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) 
κατά τη δικάσιμο της 18.5.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 18.10.2013 
αγωγής, με αρ. κατ. 139331/2013, που άσκησαν οι Πολυξένη Βάσση κ.λ.π. κατά του δήμου 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 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) 
κατά τη δικάσιμο της 18.5.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της από 18.10.2013 
αγωγής, , με αρ. κατ. 139331/2013,  που άσκησαν οι Πολυξένη Βάσση κ.λ.π. κατά του δήμου. 
   Η δικηγορική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα δικηγόρων 
(ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208).  
 
 
Η απόφαση πήρε αα 167 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

  
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.168 
 
     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 Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 18ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 
10.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
  
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 



 

 

 

 

 
 

    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 Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 18ο Μονομελές) αρ. πιν. 2 
κατά τη δικάσιμο της 10.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της αγωγής που 
άσκησαν οι Μιχάλης Αντωνίου κ.λ.π κατά του δήμου 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 Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 18ο Μονομελές) αρ. πιν. 2 κατά τη δικάσιμο 
της 10.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της αγωγής που άσκησαν οι Μιχάλης 
Αντωνίου κ.λ.π. κατά του δήμου. 
    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 168 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -11-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.169 
 
    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 3ο) κατά τη δικάσιμο της 8.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο. 
  
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 18.5.2015 ημέρα Δευτέρα  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.8509/14.5.2015 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 τέσσερα (4) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

1.Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
 2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
 3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
 4. Ρόκας Περικλής 

 
  

 
Απόντα  μέλη: 

   1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

   3.Αδάμ Μελέτιος 
 



 

 

 

 

 
 

    Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 12ο 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 3ο) κατά τη δικάσιμο της 
8.6.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της αγωγής, με ΑΓ3574/12 πιν.16, που 
άσκησαν οι Αλίκη-Αγγελική Παπάζογλου και Ιωάννης Παπάζογλου κατά του δήμου 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 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 3ο) κατά τη δικάσιμο της 8.6.2015 ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της αγωγής, με ΑΓ3574/12 πιν.16, που άσκησαν οι Αλίκη-Αγγελική 
Παπάζογλου και Ιωάννης Παπάζογλου κατά του δήμου. 
   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 169 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 18.5.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

  
 


