
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -13-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ.172 
 
  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Θηβών , Γκιόκα Σωτηρία του Ευαγγέλου,  
με ΑΜ ΔΣΘ 64, κάτοικο Θηβών, οδός Επαμεινώνδα αρ.31, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς  κατά τη δικάσιμο της 18.6.2015 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
 
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 



 

 

 

 

 
 

     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο έκτακτο θέμα (του οποίου 
ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση η Ο.Ε καθώς ο Δήμος οφείλει να παραστεί στη δικάσιμο της 
18.6.2015)έθεσε ενώπιον της ότι πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κατά τη δικάσιμο της 18.6.2015 ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής –αγωγής των υπαλλήλων Παναγιώτη 
Δαραβάγκα κλπ, κατά του πρώην δήμου Ερυθρών και νυν Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας 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  
να αναθέσουν στη δικηγόρο Θηβών, Γκιόκα Σωτηρία του Ευαγγέλου, κάτοικο Θηβών, οδός Επαμεινώνδα  
αρ. 31, με ΑΜ ΔΣΘ 64, 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 στην δικηγόρο Θηβών, Γκιόκα Σωτηρία του Ευαγγέλου, 
κάτοικο Θηβών, οδός Επαμεινώνδα  αρ. 31, με ΑΜ ΔΣΘ 64, για να εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς  κατά τη δικάσιμο της 18.6.2015 ή σε κάθε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη συζήτηση της προσφυγής –αγωγής των υπαλλήλων Παναγιώτη Δαραβάγκα 
κλπ, κατά του πρώην δήμου Ερυθρών και νυν Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.  
  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 172 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -13- 2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αριθμ.Αποφ.173 

   
        Κατακύρωση η μη αποτελέσματος 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 της  
    Προμήθειας Μελανιών Μηχανογράφησης.  

 
     Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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     H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης   
   που είναι: Κατακύρωση η μη αποτελέσματος 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 της Προμήθειας     
    Μελανιών Μηχανογράφησης 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.  

   Με το  αριθ.πρωτ 7940/11.5.2015(Ορθή Επανάληψη)Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμών   
 Προμηθειών και Αξιολόγησης των διαγωνισμών , η επιτροπή πρότεινε 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. 
     Με την 164/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επανάληψη της διενέργειας 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.  

   Με τα  αριθμ.πρωτ:9104, 9107,9108/20.5.2015 ,έγγραφα δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Ελεύθερος    
 Διάλογος, Θριάσιο ,Ενημέρωση Μεγάρων Δυτικής Αττικής και στον πίνακα  ανακοινώσεων, η υπ’αριθ.   
 9103/20.5.2015 περίληψη διακήρυξης για την επανάληψη μόνο για τα μελάνια μηχανογράφησης 3η   
 Κατηγορία : Είδη μηχανογράφησης (Μελάνια μηχανογράφησης-Drum)του ανωτέρω διαγωνισμού.  
   Όπως προκύπτει από το αριθ.πρωτ: 10261/2.6.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών    
  Προμηθειών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των  Διαγωνισμών Μειοδότης 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    
  της Προμήθειας Μελανιών Μηχανογράφησης ανακηρύχθηκε η εταιρεία Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε  
  Την Οικονομική Προσφορά. 
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       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 ). 
 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 Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμών  
     Προμηθειών και Αξιολόγησης των διαγωνισμών , με το οποίο 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. 
 8. Την 164/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε η επανάληψη της       
     διενέργειας 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.  
  9. Τα  αριθμ.πρωτ:9104, 9107,9108/20.5.2015 ,έγγραφα με τα οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες:     
      Ελεύθερος Διάλογος, Θριάσιο ,Ενημέρωση Μεγάρων Δυτικής Αττικής και στον πίνακα  ανακοινώσεων,      
      η υπ’αριθ.9103/20.5.2015 περίληψη διακήρυξης για την επανάληψη μόνο για τα μελάνια     
     μηχανογράφησης 3η Κατηγορία : Είδη μηχανογράφησης (Μελάνια μηχανογράφησης-Drum)του ανωτέρω  
     διαγωνισμού.  
10.Το αριθ.πρωτ: 10261/2.6.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και  
     Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των  Διαγωνισμών Μειοδότης 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 της Προμήθειας   
     Μελανιών Μηχανογράφησης ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε  
11.Την Οικονομική Προσφορά. 
12.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. 

 



 

   4 

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  το τμήμα  «Προμήθειας Μελανιών     
   μηχανογράφησης » 3η Κατηγορία :Είδη μηχανογράφησης (Μελάνια Μηχανογράφησης-Drum) 2015 στην     
   εταιρεία Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε που πρόσφερε το ποσό 24.424,11 € 
    συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%   
      

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 το τμήμα  «Προμήθειας Μελανιών μηχανογράφησης » 3η Κατηγορία :Είδη     
   μηχανογράφησης (Μελάνια Μηχανογράφησης-Drum) 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 173 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -13-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.174 
 

      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00€ από τoν Κ.Α 30.6262.0001με      
     τίτλο : «Εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ακαθάρτων λυμάτων (του Βιολογικού Σταθμού  
     Ερυθρών)»  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 344/2.6.2015 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 30.6262.0001 με 
τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ακαθάρτων λυμάτων (του Βιολογικού Σταθμού Ερυθρών)»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 344/2.6.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ακαθάρτων λυμάτων (του Βιολογικού Σταθμού     
        Ερυθρών)» 

      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 30.6262.0001 του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο:«Εργασίες 
αποκατάστασης του δικτύου ακαθάρτων λυμάτων (του Βιολογικού Σταθμού Ερυθρών)» 

 
 
Η απόφαση πήρε αα 174 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -13-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 175 

 
  

        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 119.913,16€ από τoυς Κ.Α 10.6671,20.6263.0001,      
      20.6671.0003, 20.6671.0001, 20.6671.0004, 20.6671.0005, 30.6264.0001, 30.6264.0003,  
     30.6671.0002, 30.6672.0001, 20.6263.0004, και 20.6672.0002 με τίτλους:«Ανταλλακτικά  
     μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων , Ανταλλακτικά ημιφορτηγών,      
     Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων ,Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών μέσων , Προμήθεια  
     ελαστικών μεταφορικών μέσων ,συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Τ.Υ, Συντήρηση   
     και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου ,Ανταλλακτικά φορτηγών, Ανταλλακτικά     
     μηχανημάτων  έργου, Συντήρηση και επισκευή ελαστικών και Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων      
     έργου 

  
    Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της    
   Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του   
   Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015 πρόσκληση της   
   Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα  
   με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής τις με  αριθμό ΑΑΥ 351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361 και 
362/5-6-2015 εκθέσεις  ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση 
πίστωσης ύψους 119.913,16€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τoυς Κ.Α  10.6671,20.6263.0001, 20.6671.0003, 20.6671.0001, 
20.6671.0004, 20.6671.0005, 30.6264.0001, 30.6264.0003,  30.6671.0002, 30.6672.0001, 20.6263.0004, 
και 20.6672.0002 με  τίτλους:«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή 
απορριμματοφόρων , Ανταλλακτικά ημιφορτηγών, Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων ,Ανταλλακτικά 
λοιπών μεταφορικών μέσων , Προμήθεια  ελαστικών μεταφορικών μέσων ,συντήρηση και επισκευή 
μηχανημάτων έργου Τ.Υ, Συντήρηση και  επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου ,Ανταλλακτικά 
φορτηγών, Ανταλλακτικά  μηχανημάτων έργου, Συντήρηση και επισκευή ελαστικών και Προμήθεια 
ελαστικών μηχανημάτων έργου 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. τις με αριθμό 351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361 και 362/5-6-2015 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 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων ,     
       Ανταλλακτικά ημιφορτηγών, Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων ,Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών      
       μέσων , Προμήθεια  ελαστικών μεταφορικών μέσων ,συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου      
       Τ.Υ, Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου ,Ανταλλακτικά φορτηγών,     
       Ανταλλακτικά  μηχανημάτων  έργου, Συντήρηση και επισκευή ελαστικών και Προμήθεια ελαστικών      
        μηχανημάτων έργου» 

     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 119.913,16€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης σε βάρος της  
 πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με  Κ.Α 10.6671,20.6263.0001, 20.6671.0003, 20.6671.0001, 
20.6671.0004, 20.6671.0005, 30.6264.0001, 30.6264.0003, 30.6671.0002, 30.6672.0001, 20.6263.0004,  
και 20.6672.0002  του οικονομικού  έτους 2015 με τίτλους:«:Ανταλλακτικά   μεταφορικών μέσων, 
συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων , Ανταλλακτικά ημιφορτηγών,  Ανταλλακτικά 
απορριμματοφόρων ,Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών μέσων , Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών 
μέσων ,συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Τ.Υ, Συντήρηση και  επισκευή ελαστικών 
μηχανημάτων έργου ,Ανταλλακτικά φορτηγών, Ανταλλακτικά  μηχανημάτων  έργου, Συντήρηση και 
επισκευή ελαστικών και Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου» 

 
Η απόφαση πήρε αα 175 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -13-2015  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 176 

 
  

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού  για  Ανταλλακτικά-       
Ελαστικά οχημάτων (Προμήθεια-Συντήρηση & Επισκευή) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
για   το έτος 2015.   

 
    Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της    
   Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του   
   Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015 πρόσκληση της   
   Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα  
   με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης που 
αφορά την  Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση όρων δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για ανταλλακτικά –
ελαστικά οχημάτων (προμήθεια-συντήρηση& επισκευή) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ανέφερε στα μέλη 
της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.ε η Οικονομική Επιτροπή έχει την 
αρμοδιότητα για την  κατάρτιση των όρων και την διακήρυξη όλων των δημοπρασιών του  Δήμου. 
       Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 41/2015  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  
του Δήμου.   
  Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 119.913,16€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τους ΚΑ:10.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» 
ποσού 3.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 20.6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή 
απορριμματοφόρων» ποσού 5.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 20.6671.0001 «Ανταλλακτικά 
απορριμματοφόρων» ποσού 14.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 20.6671.0003 «Ανταλλακτικά 
ημιφορτηγών» ποσού 7.430,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 20.6671.0005 «Ανταλλακτικά λοιπών 
μεταφορικών μέσων» ποσού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 30.6264.0001 «Συντήρηση και 
επισκευή μηχανημάτων έργου ΤΥ και λοιπών οχημάτων» ποσού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 
30.6264.0003 «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου ΤΥ» ποσού 5.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 30.6671.0002 «Ανταλλακτικά φορτηγών» ποσού 20.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 30.6672.0001 «Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου» ποσού 16.500,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 20.6263.0004 «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών ποσού 10.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 20.6672.0002 «Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου» ποσού 3.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ.  
  Με την 110/2.6.2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε τον τρόπο 
εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών οχημάτων (προμήθεια-συντήρηση-επισκευή) για το 
έτος 2015 με την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού. 
   Με την 175/9.6.2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 119.913,16€ από τoυς Κ.Α 10.6671,20.6263.0001,20.6671.0003, 20.6671.0001, 
20.6671.0004, 20.6671.0005, 30.6264.0001, 30.6264.0003,  30.6671.0002, 30.6672.0001, 20.6263.0004, και 
20.6672.0002 με τίτλους:«Ανταλλακτικά  μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων 
, Ανταλλακτικά ημιφορτηγών, Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων ,Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών 
μέσων , Προμήθεια    ελαστικών μεταφορικών μέσων ,συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Τ.Υ, 
Συντήρηση  και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου ,Ανταλλακτικά φορτηγών, Ανταλλακτικά      
μηχανημάτων  έργου, Συντήρηση και επισκευή ελαστικών και Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων  έργου. 
 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν  την μελέτη με  
    αριθ.ΔΠ 41/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να καταρτίσουν τους όρους του πρόχειρου    
    διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και καλαθάκια απορριμμάτων»       
     που έχουν ως ακολούθως: 

 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                             «Ανταλλακτικά-ελαστικά οχημάτων                                                                
 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                            (Προμήθεια-Συντήρηση & Επισκευή)» 

         Τηλέφωνο:  2132014904                                                                      
         ΦΑΧ:        2105551795                                                                         

 Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                        
 Πληρ: κ. Ευγενία Μητροπούλου                                     αρ. διακήρυξης:     16612                 
 e-mail:mitropoulou@mandras-eidyllias.gr 
 

                                                                   αρίθμ.  μελέτης :ΔΠ41/2015 
                            Κ.Α.: 10.6671, 20.6263.0001, 20.6671.0001, 20.6671.0003, 

20.6671.0004, 30.6264.0001,  
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30.6671.0002, 30.6672.0001, 20.6671.0005,  
20.6263.0004, 20.6672.0002, 30.6264.0003 

                                                                               Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι 
25.6230.6252.0001, 30.6253, 35.6253 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, ο διαγωνισμός 

«Ανταλλακτικά-Ελαστικά οχημάτων (Προμήθεια – Συντήρηση & Επισκευή)» του Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας για το έτος 2015, με προϋπολογισμό 119.913,16 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και  

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορά μπορεί να δοθεί για μία ή περισσότερες ομάδες ή 

για το σύνολο του διαγωνισμού. Οι ομάδες του διαγωνισμού είναι: Ομάδα 1, Ομάδα 2, Ομάδα 3, Ομάδα 4, 

Ομάδα 5, Ομάδα 6, Ομάδα 7, Ομάδα 8 και Ομάδα ελαστικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα του 

Άρθρου 3ο της παρούσας διακήρυξης και ότι θα ισχύουν οι εξής όροι: 

 

Άρθρο 1ο  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με: 

1. Την υπ’αρίθμ.3373/390/20.3.1975 Απόφαση Υπουργείου Προεδρίας & την τροποποιητική υπ’ 

αριθμ.4993/745/24.4.75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 

ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κλπ των οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & 

των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ως το άρθρο Ι του ΝΔ/τος 2396/53» 

2. Τις διατάξεις του ΠΔ28/1980/τ.Α΄/11-ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες και του  άρθρου 41 

«Τροποποιήσεις προϋπολογισμού-Παράτασης  προθεσμίας» 

3. Τις διατάξεις του Ν2286/95/τ.Α΄?19 «Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών 

θεμάτων» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2307/Α΄/113/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις για τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

5. Το άρθρο 84 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α΄) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» 

6. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997/τ.Α΄/107 Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ 

7. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006/τ. Α΄/114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» 

8. Τις διατάξεις του Ν3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20.3.2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

9. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

10. Τις διατάξεις του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13.7.2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
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11. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

12. Τις διατάξεις του ΠΔ113/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

13. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις» 

14. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις…» 

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.11389/ΦΕΚ 185 Β΄/23.3.1993 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών  «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)» 

17. Το άρθρο 11 του ΝΔ 2396/1953 (ΦΕΚ 117 τ. Α΄) οικ 3373/390/20.3.1975 Απόφαση Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς 

ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων των ΟΤΑ 

18. Την κατευθυντήριο οδηγία 5 (απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων ) αριθμ. πρωτ. 4590-3.11.2014, όπως ισχύει σήμερα. 

19. Όλη τη λοιπή σχετική ισχύουσα νομοθεσία 

20. Την υπ’ αριθμ. 110/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Άρθρο 2ο  

Συμβατικά στοιχεία 

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

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

 

Άρθρο 3ο  

Προϋπολογισμός, ομάδες προσφορών 

Τα προς προμήθεια ανταλλακτικά – ελαστικά οχημάτων και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των 

οχημάτων περιγράφονται και προδιαγράφονται στη μελέτη με αριθμ ΔΠ41/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 119.913,16 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για τα ανταλλακτικά – 

ελαστικά και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία. Προσφορά μπορεί να δοθεί για 

μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο του διαγωνισμού. 

Αναλυτικότερα οι ομάδες που μπορούν να δοθούν προσφορές είναι: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ ΑΝΑ 
ΟΜΑΔΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ/ΤΖΙΠ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ/ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
) 

18.396,00 ΟΜΑΔΑ 1  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ/ΤΖΙΠ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ/ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ(ΕΡΓΑΣΙΑ) 

3.504,00 

21.900,00 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 1.500,00 ΟΜΑΔΑ 2  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ) 1051,20 

2.551,20 

ΔΙΚΥΚΛΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 725,69 ΟΜΑΔΑ 3  
ΔΙΚΥΚΛΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ) 350,40 

1.076,09 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ / 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ / ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ / ΣΑΡΩΘΡΑ / 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

8.500,00 ΟΜΑΔΑ 4  

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ / 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ / ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ / ΣΑΡΩΘΡΑ / 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ) 

3.504,00 

12.004,00 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ /  ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ / ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
/ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ / ΣΑΡΘΡΑ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

7.048,71 ΟΜΑΔΑ 5  

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ /  ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ / ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
/ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ / ΣΑΡΘΡΑ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ) 

1.752,00 

8.800,71 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

6.500,00 ΟΜΑΔΑ 6  

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ) 1.752,00 

8.252,0 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

5.694,00 ΟΜΑΔΑ 7  

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ) 3.504,00 

9.198,00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΛΟΙΠΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

5.792,64 ΟΜΑΔΑ 8  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΛΟΙΠΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ) 

1.086,24 

6.878,88 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 

14.634,14 ΟΜΑΔΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ 
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 

12.195,12 

26.829,26 

 

Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία αποτελούν εργασίες που δεν είναι δυνατόν να 

εκτελεστούν από τα συνεργεία του Δήμου, λόγω έλλειψης υποδομής και εξοπλισμού και λόγω έλλειψης 

προσωπικού. Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως απαραίτητη 

προκειμένου να συντηρείται και να επισκευάζεται   ο στόλος των οχημάτων του Δήμου ώστε να μπορεί ο 

Δήμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του. 

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι γνήσια καινούρια αντιπροσωπίας σύμφωνα με τα όσα 

ορίζει η ΔΠ41/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

Προσφορά μπορεί να δοθεί για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο του διαγωνισμού. 
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Η προφορά θα δίνεται πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Οι ομάδες του διαγωνισμού 

είναι: Ομάδα 1, Ομάδα 2, Ομάδα 3, Ομάδα 4, Ομάδα 5, Ομάδα 6, Ομάδα 7, Ομάδα 8 και Ομάδα 

ελαστικών όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. Για τις Ομάδες 1,2,3,4,5,6,7 και 8 θα δίνεται 

προσφορά και για τα ανταλλακτικά και για τις εργασίες της ομάδας και για την Ομάδα ελαστικών θα 

δίνεται προσφορά και για την προμήθεια νέων ελαστικών και για την επισκευή των ελαστικών των 

ομάδων 1 έως 8 επί ποινή αποκλεισμού. Είναι δυνατόν να προκύψει ένας ανάδοχος για όλες τις ομάδες ή 

επιμέρους ανάδοχοι ανά ομάδα ή επιμέρους ανάδοχος για περισσότερες της μίας ομάδας. Στην 

περίπτωση όπου δοθούν προσφορές για περισσότερες από μία ομάδες η χαμηλότερη τιμή 

προσδιορίζεται στο σύνολο του ποσού της κάθε ομάδας. 

 Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6671 «Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων» με ποσό 3.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6263.0001 «Συντήρηση 

και επισκευή απορριμματοφόρων» με ποσό 5.300,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 

20.6671.0001 «Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων» με ποσό 14.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

23%, ΚΑ 20.6671.0003 «Ανταλλακτικά ημιφορτηγών» με ποσό 7.430,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

23%, ΚΑ 20.6671.0004 «Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών μέσων» με ποσό 5.183,16 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6671.0005 «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων» με ποσό 

15.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.6264.0001 «Συντήρηση και επισκευή 

μηχανημάτων έργου ΤΥ» με ποσό 15.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.6264.0003 

«Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου ΤΥ» με ποσό 5.000,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.6671.0002 «Ανταλλακτικά φορτηγών» με ποσό 20.000,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.6672.0001 «Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου» με ποσό 

16.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6263.0004 «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών» 

με ποσό 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 20.6672.0002 «Προμήθεια ελαστικών 

μηχανημάτων έργου» με ποσό 3.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

 

Άρθρο 4ο  

Διεξαγωγή Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, 

ύστερα από προθεσμία είκοσι ημερών  από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο.  

 

Άρθρο 5ο  

Τόπος και Χρόνος του Διαγωνισμού 

Η αναθέτουσα αρχή είναι  ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ΑΦΜ 997763886, ΔΟΥ Ελευσίνας, Δ/νση Στρ. 

Νικ. Ρόκα 45, 19600 Μάνδρα, τηλ. επικοινωνίας 2132014904, ΦΑΞ 2105555880. 
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Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής της προσφοράς είναι: η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ  

Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  11.9.2015 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21.9.2015 Ώρα: 9:00πμ 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 5.10.2015  Ώρα: 15:00 μμ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 

του Ν 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο 

Προμηθειών (κα Ευγενία Μητροπούλου) οδός Στρ. Νικ. Ρόκα 45 και στο τηλέφωνο 2132014904 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Άρθρο 6ο  

Δεκτοί στο Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 Συνεταιρισμοί 

 Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλλουν προσφορά 

Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι:  

 Επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών – 

συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων- μηχανημάτων – 

υπερκατασκευών. 

 Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από 

το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων 

στη χώρα 

 Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το 

εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη 

χώρα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
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εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 

την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τα 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: Οι οικονομικοί 

φορείς οι οποίοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα ΤΑΧΙΣΝΕΤ 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 

του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 

αποστέλλοντας: 

Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη 

βεβαίωση ή πιστοποιητικό με μορφή αρχείου .pdf  με επίσημη μετάφραση  στην ελληνική, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧΒ για τις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧΓ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 

60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο)στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

 

Άρθρο 7ο  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν4155/13 (ΦΕΚ Α΄/29.5.2013) 



 
 

9

και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν1599/86 πρέπει να 

φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο ως  και την  

καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω 

δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

Α)Για τους Έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8ο της παρούσας διακήρυξης 
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών/εργασιών θα 
οδηγεί  σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός 
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι 
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών 
προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 
διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία να 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 
επιχείρηση 

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

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

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
της υπ’ αριθμ.ΔΠ41/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας που 
συνοδεύει αυτή και των σχετικών διατάξεων με αυτή και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

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

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

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

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

σε σχέση  με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα 
 Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα 
 Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’εφαρμογή του ΠΔ 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές 
 Αναλαμβάνει με δικά του έξοδα τη μεταφορά των ανταλλακτικών ή των οχημάτων σε 

περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις του ή στο αμαξοστάσιο το Δήμου ή όπου αλλού του 
ζητηθεί εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου κατόπιν της συγκεκριμένης παραγγελίας 
που γίνεται μετά από κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Για όλους τους συμμετέχοντες: 
1. Όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 

επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής 

2. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά που εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι πρέπει να υποβάλλονται 
επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα 
εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

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

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

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

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

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

9. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία, 
θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα οποία αφενός έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
υπηρεσίες και αφετέρου ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από 
δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση βάσει του νόμου 4250/2014 
(ΦΕΚ74Α/26.3.2014) 

10. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρίες ή ένωση 
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί ταυτοχρόνως άλλη 
εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που 
καταθέτει ως μέρους τρίτων, εκτός από αυτή που καταθέτει για λογαριασμό του. 

11. Σε περίπτωση όπου ο συμμετέχον στον διαγωνισμό δεν είναι η επίσημη αντιπροσωπεία  των 
ανταλλακτικών-ελαστικών θα δίνεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, 
στην οποία θα δηλώνεται/νονται  η/οι αντιπροσωπεία/ες με τις οποίες  θα προμηθεύσει το Δήμο σε 
ανταλλακτικά-ελαστικά. Σε περίπτωση όπου μία ομάδα του διαγωνισμού περιλαμβάνει περισσότερες 
αντιπροσωπείες ανταλλακτικών/ελαστικών τότε ο συμμετέχον καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση για όλες 
τις αντιπροσωπείες.  

 

Άρθρο 8ο  

Εγγυήσεις 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς  ΦΠΑ 23% ήτοι  1.949,81 Ευρώ, εφ’όσον ο 
προσφέρον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ 23% για τη συγκεκριμένη/ες ομάδα/ες συμμετοχής. 

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

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

πέρας τουλάχιστον την 30.9.2016) που ζητά η διακήρυξη και που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.   
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και προ αυτής ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει  την εγγύηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό από άλλη όμοια εγγύηση  καλής εκτέλεσης  που θα αναφέρεται στην 
εμπρόθεσμη εκτέλεση κα στην ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης , καθώς και των 
όρων της συμβάσεως. 
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Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η δημοπρασία, 

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

την υπογραφή της σύμβασης. 

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

ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
 
Ισχύει το παρακάτω υπόδειγμα: 
 

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

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

 
Πρός :  ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

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

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

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

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

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

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

Πιο αναλυτικά θα ισχύουν τα παρακάτω: 

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

Άρθρο 9ο  

Κατάρτιση και υποβολή των προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheuw.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν4155/13 και 
στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ. 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: ένας υποφάκελος με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και ένας υποφάκελος με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά» 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα  
 
Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»: Στον υποφάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα 
απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς. Συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται: 
Δικαιολογητικά συμμετοχής: Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως 
και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά με μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 
της παρούσας διακήρυξης, το Ν. 4155/13 και άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος  στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων 
που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρον ψηφιακή υπογραφή δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά  
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και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα  αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει σxετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 
Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»: Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η οικονομική προσφορά 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».Δίνεται έντυπο 
οικονομικής προσφοράς 1 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 1 ΕΩΣ 8 και έντυπο οικονομικής προσφοράς  2 για την ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ. 
Για τα ανταλλακτικά των: ομάδα 1, ομάδα 2, ομάδα 3, ομάδα 4, ομάδα 5, ομάδα 6, ομάδα 7 και ομάδα 8 οι 
προσφορές θα δίνονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του συνόλου των τιμοκαταλόγων των νέων 
γνήσιων εργοστασιακών ανταλλακτικών και επί του συνόλου των επίσημων αντιπροσωπειών της ομάδας. Το 
ποσοστό έκπτωσης θα είναι το ίδιο για όλες τις λίστες νέων γνήσιων εργοστασιακών ανταλλακτικών των 
επίσημων αντιπροσωπειών της ομάδας. Για την εργασία των: ομάδα 1, ομάδα 2, ομάδα 3, ομάδα 4, ομάδα 5, 
ομάδα 6, ομάδα 7 και ομάδα 8 οι προσφορές θα δίνονται με τιμή σε Ευρώ ανά εργατοώρα. 
Για τα ανταλλακτικά και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 
την τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή 
προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης για την αντίστοιχη υπό προμήθεια ομάδα. 
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
Διακήρυξη) 10% για τα ανταλλακτικά της Ομάδας 1. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς:  
18.396,00-(18.396,00Χ0,10)= 18.396,00-1.839,60=16.556,40. 
Για όλες τις ομάδες εκτός από την συμπλήρωση στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 
του συστήματος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το αντίστοιχο έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 
Στην περίπτωση ισοψηφίας για τη συγκεκριμένη ομάδα θα προτιμηθεί ο συμμετέχον του διαγωνισμού όπου η 
έδρα του συνεργείου της εταιρείας είναι πλησιέστερα στο εργοτάξιο της ΔΚ Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας. 
Προσφορά μπορεί να δοθεί για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο του διαγωνισμού. 
Η προσφορά θα δίνεται πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Οι ομάδες του διαγωνισμού είναι: 
Ομάδα 1, Ομάδα 2, Ομάδα 3, Ομάδα 4, Ομάδα 5, Ομάδα 6, Ομάδα 7, Ομάδα 8 και Ομάδα ελαστικών όπως 
περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα του Άρθρου 3. Για τις Ομάδες 1,2,3,4,5,6,7 και 8 θα δίνεται προσφορά 
και για τα ανταλλακτικά και για τις εργασίες της ομάδας και για την Ομάδα ελαστικών θα δίνεται προσφορά 
και για την προμήθεια νέων ελαστικών και για την επισκευή των ελαστικών των ομάδων 1 έως 8 επί ποινή 
αποκλεισμού. Είναι δυνατόν να προκύψει ένας ανάδοχος για όλες τις ομάδες ή επιμέρους ανάδοχοι ανά 
ομάδα ή επιμέρους ανάδοχος για περισσότερες της μίας ομάδας. Στην περίπτωση όπου δοθούν προσφορές για 
περισσότερες από μία ομάδες η χαμηλότερη τιμή προσδιορίζεται στο σύνολο του ποσού της κάθε ομάδας. 
 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική  
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ειδικοί όροι 

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

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

 Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών που αναφέρεται στη συγγραφή των υποχρεώσεων της υπ’ 
αριθμ. ΔΠ41/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας αποτελεί 
απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Όσον αφορά τις 
εργασίες επισκευής και συντήρησης  των οχημάτων θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση με την 
επιτροπή συντήρησης και επισκευής των οχημάτων. Ειδικά για τις εργασίες επισκευής ελαστικών 
λόγω μη ύπαρξης κωλύματος προμήθειας ανταλλακτικών και επειδή οι συγκεκριμένες εργασίες 
πρέπει να είναι άμεσες (πιθανά προβλήματα στην κυκλοφορία διερχόμενων οχημάτων και δεδομένου 
ότι τα οχήματα καλύπτουν άμεσες ανάγκες του Δήμου) οι συγκεκριμένες εργασίες πρέπει να 
ολοκληρώνονται εντός οχταώρου από την κοινοποίησή τους στον ανάδοχο στο σημείο που θα 
υποδειχθεί από τη υπηρεσία (εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου). 

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

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 

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

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 

προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία της παρούσης διακήρυξης και στοιχείων που θα συλλέξουν 
σε συνεννόηση με την υπηρεσία  

 Ο ανάδοχος μετά την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο 
Δήμο «Εντολή τεχνικής επιθεώρησης  οχήματος και προμήθειας υλικού ή εργασίας» με αναλυτική 
περιγραφή των υλικών ή των εργασιών και την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης. Το δελτίο αυτό 
διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από τη σχετική επιτροπή συντήρησης 
και επισκευής οχημάτων και έγκριση  από τον αρμόδιο Προϊστάμενο.Αφού λάβει την έγκριση, 
επισκευάζεται το όχημα και συντάσσεται «Πρακτικό της επιτροπής συντήρησης και επισκευής των 
αυτοκινήτων του Δήμου» με αναλυτική περιγραφή των υλικών ή των εργασιών και την αντίστοιχη 
δαπάνη αυτών. 

 
Άρθρο 10ο  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 πμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». 
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν. 
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Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» οι προσφέροντες 
των οποίων οι οικονομικές  προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Άρθρο 11ο  

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης 
αναθέτουσας αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως: 

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

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

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται 

Άρθρο 12ο  

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία : 

 Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το 
δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη ή την απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Άρθρο 13ο  

Ενστάσεις – προσφυγές 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ) και για  την υποβολή οποιασδήποτε ενστάσεως απαιτείται παράβολο 
1.000,00 €, ως εξής: 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία 
γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό 
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα,  θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή 
του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό.Οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 
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Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν: Μόνο από 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και 
για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει 
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 
δεκτές 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 238 του Ν 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 
Για την προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
Άρθρο 14ο  
Σύμβαση 
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. Υποχρεούται σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωρσης 
του διαγωνισμού από τον Δήμο να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς 
υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, 
οι οποίες θα είναι ίσες προς πέντε % χωρίς ΦΠΑ 23% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης.  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα της υπογραφής της και είναι ετήσια με δυνατότητα 
παράτασης αυτής έως εξαντλήσεων των ποσοτήτων των ειδών  χωρίς σε καμία περίπτωση να γίνει υπέρβαση 
του συμβατικού ποσού ύστερα από απόφαση προς τούτο αρμόδιου οργάνου του Δήμου. 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρο το συμβατικό αντικείμενο, 
εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου 
αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
 
Άρθρο 15ο  
Ειδικοί όροι 
Επειδή η προσμέτρηση των ποσοτήτων των ανταλλακτικών καθώς και των εργασιών είναι αδύνατη ισχύουν 
τα κάτωθι: 
1.ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ.ΔΠ41/2015 μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των 
επιμέρους ανταλλακτικών υλικών και εργασιών αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη από το σύνολο κάθε 
ομάδας οχημάτων/μηχανημάτων και το γενικό σύνολο κάθε κατηγορίας και 
2.ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο των ανταλλακτικών/εργασιών. 
   
Άρθρο 17ο  
Πληρωμή αναδόχου 
Η συμβατική αξία της δαπάνης θα πληρωθεί στον ανάδοχο τμηματικά μετά την προσκόμιση των κατά 
περίπτωση παραστατικών, για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. 
Άρθρο 18ο  
Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4155/13, 
της ΥΑ Π1/2390/2013, Ν. 2286/95, Ν3463/2006, Ν3852/2010, ΠΔ 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύουν. 
Άρθρο 19ο  
Δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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ΕΚΠΟΤΑ στον τοπικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιμελητήρια και ΚΗΜΔΗΣ 
 

                                                                                                              Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
                                                                                                            ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ  

 
 
 

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

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

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 με αριθμ.μελέτη : ΔΠ 41/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
9. 9. Την αριθμ  110/2.6.2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας με 

την οποία  εγκρίθηκε ο τρόπος προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών οχημάτων (προμήθεια-
συντήρηση και επισκευή) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

10. Την με αριθμ.175/9.6.2015 απόφαση της  Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης δαπάνης και  διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 119.913,16€ 

11.  Όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εγκρίνει την Αριθ.ΔΠ 41/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις τεχνικές                  
      προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού  
      για  προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών οχημάτων (προμήθεια-συντήρηση και επισκευή) 
2. Εγκρίνει την κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό 

«Ανταλλακτικά-ελαστικά οχημάτων (προμήθεια-συντήρηση & επισκευή)» ως έχουν ανωτέρω   
3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 32/8.4.2013 

απόφαση Δημάρχου 
 

 
Η απόφαση πήρε αα 176 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

                                       Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -13-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

    Αριθμ.Αποφ. 177 
 

   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2015. 
  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως Προέδρου της Επιτροπής, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

   

 

       H Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας  
     διάταξης έθεσε υπόψη των μελών: την από 9.6.2015 εισήγηση της  Προϊσταμένης          
     Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την αναμόρφωση του Π/Υ που έχει ως κάτωθι: 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                     Μάνδρα:   9/6/2015                                                                                                       
                                                                                                    
      Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                                          
      Τηλέφωνο:  2132014900                                                                                                                                          
      ΦΑΧ:        2105555880                                                        
      Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                                              Προς Οικονομική Επιτροπή 
                                                                                                             Δημοτικό Συμβούλιο  
 
                                                                                                             

                                           
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
 Η μείωση των ΚΑΕ εξόδου κρίνεται σκόπιμη γιατί οι πιστώσεις αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις 
συγκεκριμένες δαπάνες. 
 Η δημιουργία των ΚΑΕ εξόδου αφορά εξειδικευμένες δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του 
Δήμου. 

 
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 από 9.6.2015 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  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  09.06.2015 

        

          

Μείωση     ΚΑΕ Εξόδου       

            

          0,00 

            

10.6261.0001 Συντήρηση ανελκυστήρα του Δήμου   5.000,00 3.000,00 2.000,00 

15.6162.0001 Μεταφορά μαθητών   20.000,00 20.000,00   

20.6142.0002 
Ανάπτυξη και εγκαταστάση διαδραστικού ψηφιακού χάρτη απεικόνισης του δημοτικού 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 15.000,00  15.000,00  0,00  

20.6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ     8.000,00   

25.6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ     5.096,00   

30.6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ     4.397,00 0,00 

45.6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ     2.500,00   

30.6142.0006 Υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών   10.000,00 7.000,00 3.000,00  

30.6142.0005 
Εργασίες κατάρτισης Επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και οργάνωσης 
τοπικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας  15.000,00  15.000,00    

         

    ΣΥΝΟΛΟ   79.993,00   

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   41.548,15   

  ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   121.541,15   

          

Δημιουργία    ΚΑΕ Εξόδου       

            

25.6142.0003 
Υπηρεσίες Ανάλυσης -ποιοτικού ελέγχου πόσιμου  νερού Δημου Μάνδρας-
Ειδυλλίας     5.000,00 5.000,00 

10.6117.0009 

Συμβουλευτική  υποστήριξη με παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων 
και υπηρεσιών, στις εργασίες αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων της 
χρήσης      24.000,00 24.000,00 

       30.7425.0001 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ     16.000,00 16.000,00  

30.6212.0001 
Δαπάνη  ηλεκτροδότησης  για σύνδεση του Παιδικού Σταθμού Μάνδρας με το 
δίκτυο      11.300,00 11.300,00  

10.6142.0003 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση της ΚΕΔΗΜΕ     15.000,00 15.000,00  

15.6413.0002 Μίσθωση πούλμαν για μεταφορά πληθυσμού σε περίπτωση  έκτακτης ανάγκης      3.000,00 3.000,00  

                                                                                                         
 

   ΣΥΝΟΛΟ   74.300,00   

    ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   121.541,15   

    
ΝΕΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    47.241,15    

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

Η απόφαση πήρε αα 177 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -13-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.178 
 

      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.500,00€ από τoν Κ.Α 35.6699.0005 με      
     τίτλο : «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων( για την υπηρεσία πρασίνου)»  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  

        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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   Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 363/5.6.2015 έκθεση  ανάληψης υποχρέωσης με εντολή 
διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 5.500,00€ και την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 35.6699.0005 με τίτλο: 
«Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων( για την υπηρεσία πρασίνου)»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 363/5.6.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων( για την υπηρεσία πρασίνου)» 

       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 5.500,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε βάρος της    
 πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 35.6699.0005 του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο: 
 «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων( για την υπηρεσία πρασίνου)». 

 
Η απόφαση πήρε αα 178 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ.-13-2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 
 
     Αριθμ.Αποφ: 179  

 
   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, Ορισμός υπολόγου και διάθεση πίστωσης ποσού  
770,55€ από τον Κ.Α 00.6495.0001 ,για κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.  

   
   Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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    Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε ενώπιον της Επιτροπής ότι πρέπει να γίνει α)έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, Ορισμός 
υπολόγου και διάθεση πίστωσης ποσού 770,55€ από τον Κ.Α 00.6495.0001 για  κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ 
ΤΣΜΕΔΕ καθώς και β)τα ενημερωτικά έντυπα είσπραξης πόρων υπέρ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ/ΤΟΜΕΙΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Δ.Ε.)  
 

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)  

 
                                                                       Αποφασίζει  Ομόφωνα  

 
        Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού  770,55€ σε βάρος του Κ.Α 00.6495.0001 του   
     προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 για κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.  
        Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της  
      υπαλλήλου Χριστοδούλου Ασημίνας η οποία υποχρεούνται να αποδώσει  λογαριασμό μέσα σε προθεσμία 3  
      μηνών από την έκδοση του εντάλματος. 
 

Η απόφαση πήρε αα 179 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -13-2015  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.180 
 

      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.700,00€ από τoν Κ.Α 30.6699.0008 με      
     τίτλο : «Προμήθειες λοιπών αναλωσίμων»  

   Στη Μάνδρα , σήμερα, 9.6.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.10739/5.6.2015 πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη 
 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Αδάμ Μελέτιος 
2. Δουδέσης Δημήτριος 
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    Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
έθεσε υπ’όψη της Επιτροπής την αριθμό ΑΑΥ 365/5.6.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή  
διατάκτη ,με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.700,00€ και την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 30.6699.0008 με 
τίτλο: «Προμήθειες λοιπών αναλωσίμων »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 365/5.6.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
    3. Το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194). 
    4. Την ανάγκη για «Προμήθειες λοιπών αναλωσίμων» 

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

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 1.700,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
 πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 30.6699.0008 του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο: 
«Προμήθειες λοιπών αναλωσίμων». 

 
Η απόφαση πήρε αα 180 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 9.6.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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