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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 322 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 39.154,74€ από τον Κ.Α 
30.7323.0014 με τίτλο: «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων 
ΤΚ Οινόης», από τον ΚΑ 30.7323.0010 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία –συντηρήσεις αγροτικών 
οδών ΔΕ Ερυθρών»,   από τον ΚΑ 30.7323.0002 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία-συντηρήσεις 
αγροτικών οδών ΔΚ Μάνδρας 2015»,  από τον ΚΑ 30.7323.0018 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία 
–συντηρήσεις αγροτικών οδών ΤΚ Οινόης 2015», από τον ΚΑ 30.7323.0005 με τίτλο « 
Αγροτική οδοποιία –συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Βιλίων», από τον ΚΑ 30.7323.0001 με 
τίτλο «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων ΔΕ Μάνδρας 
2015», από τον ΚΑ 30.7323.0004 με τίτλο « Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις 
δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Βιλίων» και  από τον ΚΑ 30.7323.0009 με τίτλο «Οδοποιία 
ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Ερυθρών» 

 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο  έκτακτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα καθώς αφορά τη 
δέσμευση δαπάνης και πίστωσης ποσού για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για μισθώματα 
μηχανημάτων έργου και την αναγκαιότητα κάλυψης αναγκών του Δήμου καθώς δεν διαθέτει τα 
ανάλογα μηχανήματα)έθεσε υπόψη της Επιτροπής α) την με αριθμό ΑΑΥ 565/11.12.2015 έκθεση 
ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 
1.940,76€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 30.7323.0014 με τίτλο: «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις –
συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων ΤΚ Οινόης » β) την με αριθμ. ΑΑΥ 563/11.12.2015 έκθεση 
ανάληψης διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 6.051,63€ για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον ΚΑ 30.7323.0010 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία –συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Ερυθρών» 
γ) την με αριθμ.ΑΑΥ 562/11.12.2015 με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 
8.056,40€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου από τον ΚΑ 30.7323.0002 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία-συντηρήσεις αγροτικών οδών 
ΔΚ Μάνδρας 2015» δ) την με αριθμ.ΑΑΥ 561/11.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού 3.252,81€ για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον ΚΑ 30.7323.0018 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία –συντηρήσεις αγροτικών οδών ΤΚ Οινόης 
2015 ε) την με αριθμ.ΑΑΥ 560/11.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με 
την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 6.775,77€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον ΚΑ 30.7323.0005 με 
τίτλο « Αγροτική οδοποιία –συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Βιλίων» στ) την με αριθμ. ΑΑΥ 
566/11.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η 
δέσμευση πίστωσης ύψους 5.316,20€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον ΚΑ 30.7323.0001 με τίτλο «Οδοποιία 
ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων ΔΕ Μάνδρας 2015» ζ) την με αριθμ. 
ΑΑΥ564/11.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την οποία 
προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 3.956,77€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου από τον ΚΑ 30.7323.0004 με τίτλο « Οδοποιία 
ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Βιλίων» και η) την με αριθμ. 
ΑΑΥ567/11.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη με την οποία προτείνεται 
η δέσμευση πίστωσης ύψους 3.804,43€   για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον ΚΑ 30.7323.0009 με τίτλο «Οδοποία 
ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Ερυθρών»   και ζήτησε την έγκριση 
των ανωτέρω δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων.  

  
    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). 
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2. τις με  αριθμό ΑΑΥ 565/11.12.2015, 563/11.12.2015, 562/11.12.2015, 561/11.12.2015, 
560/11.12.2015, 566/11.12.2015/, 564/11.12.2015,567/11.12.2015 εκθέσεις ανάληψης 
υποχρέωσης.  

3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη ύπαρξης των δεσμεύσεων και διάθεσης των πιστώσεων  για τη διενέργεια 

του διαγωνισμού «Μισθώματα μηχανημάτων έργου» 
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει α)τη δέσμευση πίστωσης ποσού 1.940,76€ για την κάλυψη ισόποση δαπάνης ςαπό 
τον Κ.Α 30.7323.0014 με τίτλο: «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων & 
πεζοδρομίων ΤΚ Οινόης» β)τη δέσμευση πίστωσης ποσού 6.051,63€ για την κάλυψη ισόποσης 
δαπάνης από τον ΚΑ 30.7323.0010 με τίτλο «Αγροτική οδοποίια –συντηρήσεις αγροτικών οδών 
ΔΕ Ερυθρών», γ) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 8.056,40€ για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης  
από τον ΚΑ 30.7323.0002 με τίτλο «Αγροτική οδοποία-συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ 
Μάνδρας 2015», δ) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 3.252,81€ για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης  
από τον ΚΑ 30.7323.0018 με τίτλο «Αγροτική οδοποία –συντηρήσεις αγροτικών οδών ΤΚ 
Οινόης 2015», ε) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 6.775,77€ για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης  
από τον ΚΑ 30.7323.0005 με τίτλο « Αγροτική οδοποιία –συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ 
Βιλίων» στ) τη δέσμευση ποσού 5.316,20€ από τον ΚΑ 30.7323.0001 για την κάλυψη ισόποσης 
δαπάνης με τίτλο «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων ΔΕ 
Μάνδρας 2015» ζ) τη δέσμευση ποσού 3.956,77€ για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης  από τον 
ΚΑ 30.7323.0004 με τίτλο « Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων και 
πεζοδρομίων ΔΕ Βιλίων» και η) τη δέσμευση ποσού 3.804,43€ για την κάλυψη ισόποσης 
δαπάνης από τον ΚΑ 30.7323.0009 με τίτλο «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις δρόμων 
και πεζοδρομίων ΔΕ Ερυθρών» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 322 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 323 
 
 

   Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού «Μισθώματα 
μηχανημάτων έργων»

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο έκτακτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης (και το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα καθώς αφορά τη 
διενέργεια διαγωνισμού για μισθώματα μηχανημάτων έργου και την αναγκαιότητα κάλυψης 
αναγκών του Δήμου καθώς δεν διαθέτει τα ανάλογα μηχανήματα)  που αφορά την  Έγκριση 
Μελέτης και Κατάρτιση όρων Πρόχειρου Διαγωνισμό για την Παροχή  υπηρεσιών 
«Μισθώματα μηχανημάτων έργων»  έθεσε ενώπιον στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.ε η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την  
κατάρτιση των όρων και την διακήρυξη όλων των δημοπρασιών του  Δήμου. 
       Η Δημοπρασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ΔΠ 52/2015  Μελέτη της Τεχνικής    
Υπηρεσίας του  Δήμου.  
  Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 39.154,74€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . Η 
δαπάνη θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 39.154,74 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. 
Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από τους ΚΑ  30.7323.0001 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις-
συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Μάνδρας 2015» ποσού 5.316,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%, ΚΑ 30.7323.0002 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ Μάνδρας 2015» ποσού 
8.056,40 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0004 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις-
συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Βιλίων» ποσού 3.956,77 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%, ΚΑ 30.7323.0005 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Βιλίων» ποσού 6.775,77 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0009 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις 
δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Ερυθρών» ποσού 3.804,43 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 
30.7323.0010 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Ερυθρών» ποσού 6.051,63 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0014 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις 
δρόμων και πεζοδρομίων ΤΚ Οινόης» ποσού 1.940,76 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 
30.7323.0018 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΤΚ Οινόης 2015» ποσού 3.252,81 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
 
  Με την 210/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ενέκρινε 
την τρόπο εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών Μισθώματα μηχανημάτων έργου με την διενέργεια 
του πρόχειρου διαγωνισμού. 
 

   Με την 322/2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και την διάθεση 
πίστωσης  ποσού 39.154,74 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. από τους ΚΑ  30.7323.0001 
«Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Μάνδρας 2015» ποσού 
5.316,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0002 «Αγροτική οδοποιία – 
συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ Μάνδρας 2015» ποσού 8.056,40 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0004 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις δρόμων και 
πεζοδρομίων ΔΕ Βιλίων» ποσού 3.956,77 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 
30.7323.0005 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Βιλίων» ποσού 6.775,77 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0009 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις 
δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Ερυθρών» ποσού 3.804,43 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, 
ΚΑ 30.7323.0010 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Ερυθρών» ποσού 
6.051,63 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0014 «Οδοποιία 
ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΤΚ Οινόης» ποσού 1.940,76 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0018 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις 
αγροτικών οδών ΤΚ Οινόης 2015» ποσού 3.252,81 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν  την 
μελέτη με αριθ. ΔΠ 52/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και να καταρτίσουν τους όρους 
πρόχειρου διαγωνισμού  για την Παροχή υπηρεσιών «Μισθώματα μηχανημάτων έργων» ως 
ακολούθως   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                             «Μισθώματα μηχανημάτων έργων»                                                                                      
 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45                                                                                       

         Τηλέφωνο:  2132014904                                                                  
         ΦΑΧ:        2105551795                                                                        

 Ταχ.Κώδ.:    19600  Μάνδρα                        
 Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία                                            αρ. διακήρυξης:  23586    
 e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr 
                                                                                                       Χρηματοδότηση:  ΣΑΤΑ 

                                                             αριθμ.μελέτης: ΔΠ52/2015 
ΚΑ:  30.7323.0001, 30.7323.0002, 30.7323.0004 

30.7323.0005, 30.7323.0009, 30.7323.0010 
30.7323.0014, 30.7323.0018 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η παροχή 
υπηρεσιών «Μισθώματα μηχανημάτων έργων» του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από ΣΑΤΑ, με προϋπολογισμό  39.154,74 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε Ευρώ και η προσφορά θα αφορά το σύνολο της 
παροχής υπηρεσιών όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται στην υπ’ αριθμ. ΔΠ52/2015 μελέτη  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με τους εξής όρους: 
  

Άρθρο 1ο 
Η σχετική παροχή υπηρεσιών θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ28/80 
2. Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." 
5. Τις διατάξεις του Ν.3548/207 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
6. Όλης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 
7. Την υπ’αριθμ. 210/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας 

περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 
 

Άρθρο 2ο 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη της δημοπρασίας: η μελέτη (τεχνική έκθεση, αναλυτική τεχνική περιγραφή, ενδεικτικός 
προϋπολογισμός Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, συγγραφή υποχρεώσεων), η διακήρυξη και το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς. 
Η προσφορά του μειοδότη 
Η σύμβαση 
 

Άρθρο 3ο 
Προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας 

Η παροχή υπηρεσίας και οι αντίστοιχες ποσότητες αυτής περιγράφονται και προδιαγράφονται στη μελέτη 
με αριθμ ΔΠ 52/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από ΣΑΤΑ και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 39.154,74 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Αναλυτικότερα η δαπάνη θα καλυφθεί  από 
τους ΚΑ  30.7323.0001 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ 
Μάνδρας 2015» ποσού 5.316,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0002 «Αγροτική 
οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ Μάνδρας 2015» ποσού 8.056,40 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0004 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις δρόμων 
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και πεζοδρομίων ΔΕ Βιλίων» ποσού 3.956,77 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0005 
«Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Βιλίων» ποσού 6.775,77 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0009 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ 
Ερυθρών» ποσού 3.804,43 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0010 «Αγροτική 
οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Ερυθρών» ποσού 6.051,63 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0014 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΤΚ 
Οινόης» ποσού 1.940,76 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0018 «Αγροτική οδοποιία 
– συντηρήσεις αγροτικών οδών ΤΚ Οινόης 2015» ποσού 3.252,81 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 
 

Άρθρο 4ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30.12.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών στις 9:30πμ.ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών. 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών την ημέρα και 
ώρα που ορίζεται στο παρόν άρθρο της διακήρυξης. Επίσης δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικά ή δια 
άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή οι 
προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή την ώρα διενέργειας της δημοπρασίας. Προσφορές οι 
οποίες κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
Προσφορά   που υποβάλλεται μετά την παραπάνω  ώρα  λήξης  δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. Μέχρι  την 
συγκεκριμένη ώρα λήξης θα πρέπει να έχουν διαβιβασθεί από το πρωτόκολλο  του  Δήμου  στην 
Επιτροπή του διαγωνισμού όσες αιτήσεις με προσφορά έχουν κατατεθεί  απ’ ευθείας  σε αυτό. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού από το Τμήμα 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο 
2132014904. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Δημοτικό Κατάστημα  Στρ. 
Νικ. Ροκα 45 ή να τους αποσταλούν μέσω e-mail μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.            
 

Άρθρο 5ο 
Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Δεκτοί στον διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή 
εταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών: 

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

 
Άρθρο 6ο 

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

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, στο οποίο θα φαίνεται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό 
προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος, ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν 
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα. Το ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
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2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:  
Α)η προσφερόμενη παροχή υπηρεσιών είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Β)έχει λάβει γνώση των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων και της διακήρυξης του διαγωνισμού 
και συμφωνεί με αυτούς 
Γ)Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από φορέα του Δημοσίου. 

3. Πιστοποιητικό  της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 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 (Ι.Κ.Α.). 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 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 αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
κατά την ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού 

5. Βεβαίωση εκπροσώπησης όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 7ο της παρούσας 
6. Για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, για εταιρεία 

πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των εκπροσώπων της Εταιρείας  
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής  από όπου να προκύπτει ότι δεν τελούν  

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

8. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ  ή  ΟΤΑ όπου είναι ανάδοχοι σχετικών εργασιών 
9. Πιστοποιητικό της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περί μη οφειλής του 

διαγωνιζομένου στο Δήμο κανενός ποσού από οποιαδήποτε αιτία 
10. Φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και τελών χρήσης 2015 για όλα τα μηχανήματα έργων του 

διαγωνισμού 
11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:  
Α)ο χειριστής του μηχανήματος θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα από το νόμο τυπικά προσόντα (άδεια 
οδήγησης Γ΄κατηγορίας και άδεια χειριστού ανάλογη του μηχανήματος που ζητείται στον 
διαγωνισμό) 
Β)Σε περίπτωση ελέγχου ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει 
την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την κατάσταση του μηχανήματος όσο και για την τήρηση των 
τυπικών προσόντων του χειριστή  
12.Για τις περιπτώσεις 6, 7 και 9 ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να προσκομίσει Υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων 6, 7, και 9 θα προσκομισθούν έως την προηγούμενη ημέρα της κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή 

Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς  θα είναι σφραγισμένος θα αναγράφει τον τίτλο της 
επιχείρησης και την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά» τον τίτλο της διακήρυξης  και θα περιέχει 
συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.   
 

Άρθρο 7ο 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό 

 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφονται οι υπηρεσίες που 
αντιστοιχούν στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Αν ο προμηθευτής είναι φυσικό πρόσωπο η 
προσφορά κατατίθεται είτε από τον ίδιο είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Αν ο 
προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο, την προσφορά καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί την εταιρία 
σύμφωνα με το καταστατικό ή το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά για αυτό το σκοπό. Εφόσον οι 
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προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, 
βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενα από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Προσφορά που κατατίθεται από εκπρόσωπο του 
προμηθευτή, χωρίς να συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης θεωρείται απαράδεκτη. 

  
 

Άρθρο 8ο 
Φάκελοι  Προσφορών. 

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

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

Στο κυρίως φάκελο  της προσφοράς τοποθετούνται: 
 
1. ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά» με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε αντίγραφα σύμφωνα με τον 
Ν. 4250/2014    
2.ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά» με την οικονομική προσφορά 

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

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

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

διευκρινίσεις που γίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Όσον  αφορά την Οικονομική προσφορά ισχύουν τα κάτωθι: 
1)Η  οικονομική  προσφορά  θα   συμπληρωθεί  στο  σχετικό  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς το οποίο 
δίνεται από το Δήμο και περιλαμβάνεται στα τεύχη του διαγωνισμού. 
2)Στο  έντυπο  οικονομικής προσφοράς  θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη 
τιμή σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση διαφοράς αριθμητικής και ολόγραφης 
γραφής υπερισχύει η ολόγραφη.  Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της παροχής εργασίας (κι  
εφόσον  ο  φάκελος  δικαιολογητικών  είναι  πλήρης)  ορίζει  τον  ανάδοχο.   
 

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

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

Άρθρο 9ο 
Χρόνος ισχύος  των προσφορών 

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

συμμετέχοντες  στην διαδικασία τουλάχιστον  έως τις 31/12/2016. 

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

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη 
της για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση. 
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Άρθρο10ο 

Προσφερόμενη τιμή 

1. Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία και θα είναι 
σε Ευρώ. Στην ως άνω συνολική δαπάνη των 39.154,74 Ευρώ συμπεριλαμβάνεται, ως άνω, ο 
ΦΠΑ 23% και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  

2. Στην τιμή του μισθώματος συμπεριλαμβάνονται η εργασία, μεταφορά, φορτοεκφορτώσεις, 
αμοιβές χειριστών, συντηρήσεις και ασφαλίσεις οχημάτων. 

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

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

Άρθρο 11ο 

Αντιπροσφορές 

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

Άρθρο 12ο 
Αποσφράγιση προσφορών. 

Γενικά  
Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας αποσφραγίζει το φάκελο των προσφορών την ημέρα του 
διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
Η διαδικασία της αποσφράγισης γίνεται ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και 
μονογράφονται όλοι οι υποφάκελοι. Στη συνέχεια ανοίγεται ο υποφάκελος «δικαιολογητικά»  
μονογράφεται αυτός και όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από το αρμόδιο όργανο. Στη συνέχεια η 
επιτροπή ανακοινώνει τους προσφέροντες που αποκλείστηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής 
είτε λόγω ουσιώδους απόκλισης από του όρους της διακήρυξης. Κατόπιν ανοίγει τις οικονομικές 
προσφορές των μη αποκλεισμένων από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών είναι δημόσια. Στη συνέχεια οι φάκελοι αποστέλλονται στο αρμόδιο όργανο μαζί με τη 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης  για την τελική κατακύρωση μαζί και με τις τυχόν ενστάσεις 
και την γνωμοδότηση της επιτροπής για αυτές. 
 
Ειδικά 
Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας για την επίδοση προσφορών κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεώς 
των, η δε επιτροπή αφού συνεδριάσει δημόσια, προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής με την σειρά που κατατέθηκαν γεγονός, που βεβαιώνεται με τις υπογραφές 
των μελών της επιτροπής.  
Μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στο φάκελο των δικαιολογητικών (πρωτότυπα και 
αντίγραφα). Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς παραμένει 
σφραγισμένος και αριθμείται με τον ίδιο αριθμό του εξωτερικού φακέλου. 
Μετά όλοι εκείνοι που παρίστανται βγαίνουν έξω από το γραφείο και η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, 
ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποκλείει όλους εκείνους τους 
συμμετέχοντες που κατά την κρίση της επιτροπής δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Η σχετική  
απόφαση καταχωρείται στα  πρακτικά, η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια και ανακοινώνονται οι 
αποκλεισμένοι και επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισμένοι οι εσωτερικοί φάκελοι, εκτός αν αυτοί 
δηλώσουν ότι θα κάνουν ένσταση. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων 
που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί ως παραπάνω (αυτές που δεν 
αποκλείστηκαν) με τη σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η 
αποσφράγισή τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της προσφοράς 
(μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της προσφοράς). Τέλος το πρακτικό κλείνεται αφού 
οριστεί ο προσωρινός μειοδότης και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης 
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επιστρέφονται σε αυτούς που αποκλείστηκαν  οι εγγυητικές επιστολές εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ότι θα 
υποβάλουν ένσταση οπότε αυτές παρακρατούνται. 
Η αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών όσων οι φάκελοι δικαιολογητικών ήταν πλήρεις 
και η ανακήρυξη μειοδότη γίνεται στην ίδια συνεδρίαση. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης προσφοράς στην δημοπρασία ή άγονης ή ασύμφορης διαδικασίας  θα 
πραγματοποιηθεί   επαναληπτική δημοπρασία με του ίδιους ή άλλους όρους σε ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει η Οικονομική  Επιτροπή με   απόφασή της ή θα εισηγηθεί στο ΔΣ την απευθείας ανάθεση ή 
διαπραγμάτευση. 
 

Άρθρο 13ο 
Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

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

Άρθρο 14ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 15ο 
Κατακύρωση-Σύμβαση 

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

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

Άρθρο 16ο 
Τρόπος εκτέλεσης-υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών 

Η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο θα γίνεται σταδιακά κατόπιν σχετικών εντολών της Υπηρεσίας 
(τόπος και είδος παροχής υπηρεσιών). 
Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή να παράσχει την 
παροχή υπηρεσιών ή το αργότερο την επόμενη ημέρα. 
Όσον αφορά όλη τη διαδικασία και τον τρόπο τιμολόγησης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε εκ των προτέρων  
συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, της αυξομείωσης των επιμέρους ποσοτήτων 
ανά είδος, μόνο όμως με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει ανά περίπτωση υπέρβαση το συνολικού 
συμβατικού ποσού. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των εργασιών που αναγράφονται 
στον προϋπολογισμό. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ότι αφορά την εφαρμογή των νόμιμων συνθηκών απασχόλησης 
του προσωπικού των μισθωμένων οχημάτων και μηχανημάτων. 
Κατά τη διάρκεια του χρόνου σύμβασης δεν επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν την εργασία 
τους παρά μόνο αν εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση του έργου, άλλως θα αποκλείονται από μελλοντική 
συνεργασία με το Δήμο. 
 Κατά την διάρκεια των εργασιών οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων μηχανημάτων έχουν την ευθύνη της 
σωστής και χωρίς κινδύνους λειτουργίας τους, τυχόν δε ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, θα 
βαρύνουν τους ίδιους. 
Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών ο ανάδοχος  πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
εξασφαλίζοντας στα μηχανήματά του, τους αναγκαίους βοηθούς που θα διευκολύνουν τους χειριστές στις 
κινήσεις τους. Επίσης οφείλουν να τηρούν για το προσωπικό που πιθανόν μισθοδοτούν για τη λειτουργία 
του μηχανήματος ότι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν ελλείψεις νομιμοποιητικών εγγράφων και 
οι συνέπειές τους βαρύνουν εξολοκλήρου τον ιδιοκτήτη. 

Άρθρο 17ο 
Καλή εκτέλεση 

Για την καλή εκτέλεση  και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης απαιτείται να κατατεθεί 
από τον   ανάδοχο, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης ίση με 
5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.23%. 

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

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Πιο αναλυτικά θα ισχύουν τα παρακάτω: 

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

 
Άρθρο 18ο 

Πληρωμή αναδόχου. 
Όσον αφορά όλη τη διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης τιμολογίων (από την αρχή έως το πέρας της 
εκάστοτε αντίστοιχης διαδικασίας) ο ανάδοχος υποχρεούται σε εκ των προτέρων συνεννόηση με την 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.  
Η πληρωμή θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν εκδόσεως χρηματικών 
ενταλμάτων, τα οποία θα εκδίδονται μετά την τμηματική εκτέλεση των εργασιών, εφόσον η επιτροπή 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 
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καταλληλότητα των εργασιών, εκδοθούν τα τιμολόγια και προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά 
και δικαιολογητικά.  

 
Άρθρο 19ο 

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

Άρθρο 20ο 
Δημοσιεύσεις- Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο ΚΗΜΔΗΣ και όπου 
τούτο προβλέπει η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακήρυξης (αρχικής και τυχουσών επαναληπτικών), θα βαρύνουν τον  
ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πάντως 
πριν την πρώτη πληρωμή του αναδόχου. 
                                                                                                                            Η Δήμαρχος 

 
                                                                                                                         Ιωάννα Κριεκούκη    

 
 

 
 
 

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

 
Η Οικονομική Επιτροπή, 

 
Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010). 
2. Τις διατάξεις του ΠΔ28/80 
3. 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) 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

5. 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» 

6. Την Αριθμ.Μελέτη : ΔΠ 52/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
7.  Την αριθμ 210/2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μάνδρας- 

Ειδυλλίας με την οποία  ενέκρινε την τρόπο εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών : Μισθώματα 
τα μηχανημάτων έργων με την  διενέργεια του   πρόχειρου διαγωνισμού. 

8. Την αριθμ.322/2015 απόφαση της  Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης δαπάνης και  
διάθεση πίστωσης ποσού 39.154,74€.  από τους ΚΑ  30.7323.0001 «Οδοποιία 
ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Μάνδρας 2015» ποσού 
5.316,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0002 «Αγροτική οδοποιία – 
συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΚ Μάνδρας 2015» ποσού 8.056,40 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0004 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις-
συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ Βιλίων» ποσού 3.956,77 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0005 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις 
αγροτικών οδών ΔΕ Βιλίων» ποσού 6.775,77 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 
30.7323.0009 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΔΕ 
Ερυθρών» ποσού 3.804,43 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0010 
«Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Ερυθρών» ποσού 6.051,63 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0014 «Οδοποιία ασφαλτοστρώσεις 
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– συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων ΤΚ Οινόης» ποσού 1.940,76 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ΚΑ 30.7323.0018 «Αγροτική οδοποιία – συντηρήσεις 
αγροτικών οδών ΤΚ Οινόης 2015» ποσού 3.252,81 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 

 
9. Όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 

 
  

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1. 1.Εγκρίνει την Αριθ.ΔΠ 52/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις 
τεχνικές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τον πρόχειρο διαγωνισμό  
Παροχής υπηρεσιών «Μισθώματα μηχανημάτων έργων». 

2.  Εγκρίνει την Κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για τον πρόχειρο Διαγωνισμό       
παροχής υπηρεσιών «Μισθώματα μηχανημάτων έργων» ως έχουν παραπάνω. 

3.  Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.3/2015 απόφαση  
της  Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 323 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 324 
 
 

 Kατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016 Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενη το  1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που 
είναι η Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016 έθεσε 
υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 23229/10.12.2015 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών και η οποία έχει  ως εξής 
 
«Σύμφωνα με 
1. Την  αριθμ. 7261/22.02.2013  ΚΥΑ  των  Υπουργείων  Εσωτερικών  και  Οικονομίας  με  
θέμα   «Καθορισμός  διαδικασιών  και  κριτηρίων» για  την  παρακολούθηση  
«Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ)  και  την  εφαρμογή  του  Προγράμματος  
Εξυγίανσης  από  το  Παρατηρητήριο  του  άρθρου  4  του  Ν.4111/2013  και  συγκεκριμένα  
στο  άρθρο  1 παρ. Β3  προβλέπεται  σύνταξη  «Πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  
αποτελεσμάτων  των  ΟΤΑ».  Στον  πίνακα αυτό  αποτυπώνονται  σε  ενοποιημένη  και  
συνοπτική  μορφή  τα  στοιχεία  του  ετήσιου  προϋπολογισμού  του  ΟΤΑ  τα  οποία  συνιστούν  
τις  εκτιμήσεις  του  ως  προς  τα  έσοδα  και  έξοδα  του  αντίστοιχου  οικονομικού  έτους. Οι  
εκτιμήσεις  αυτές  αποτελούν  τους  ετήσιους  στόχους  εσόδων  και  δαπανών  που  τίθενται  
δια  της  κατάρτισής  του προϋπολογισμού  από  τον  ΟΤΑ,  ο  βαθμός  επίτευξης  του  οποίου  
ελέγχεται  καθ΄ όλη  τη  διάρκεια  του  έτους,  με  βάση  τα  αποτελέσματα  που  προκύπτουν  
από  την  εκτέλεση  του  και  με  γνώμονα  το  επίπεδο  συμβολής  του  στην  επίτευξη  των  
δημοσιονομικών  στόχων,  σύμφωνα  με  το  Ν. 4093/2012  και  του  Μεσοπρόθεσμου  
Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής (2013-2016). 
2. Την  αριθμ.  5  εγκύκλιο  των  Υπουργείων  Εσωτερικών  με  θέμα  «Παροχή  οδηγιών  και  
διευκρινίσεων  επί  της  με  αριθμ. 7261/22.02.2013  ΚΥΑ  των  Υπουργείων  Εσωτερικών  και  
Οικονομίας «Καθορισμός   διαδικασιών  και  κριτηρίων»  για  την  παρακολούθηση του  
Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης (ΟΠΔ)  και  την  εφαρμογή  του  Προγράμματος  
Εξυγίανσης  από  το  Παρατηρητήριο  του  άρθρου  4  του  Ν.4111/2013». 
3. Την  αριθμ.  41273/15.10.2013  ΚΥΑ  όπου  τροποποιεί  την  υπ΄ αριθμ.  7261/22.02.2013  
«Καθορισμός  διαδικασιών  και  κριτηρίων  για  την  παρακολούθηση  του  Ολοκληρωμένου  
Πλαισίου  Δράσης   (ΟΠΔ)  και  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  εξυγίανσης  από  το  
παρατηρητήριο ως  προς  τους  πίνακες  στοχοθεσίας    αλλά  και  τα  σχέδια  δράσης  και  το  
πενταετές  επιχειρησιακό  πρόγραμμα. 
 
Επίσης η  στοχοθεσία  του  Δήμου  αφορά  το  καθορισμό  από  το φορέα  μηνιαίου  
προγράμματος  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού.  Στο  πρόγραμμα  αυτό  αποτυπώνεται  η 
χρονική  πορεία  εκπλήρωσης  των  ετήσιων εκτιμήσεων  του  φορέα  ως  προς  το  ύψος  των  
εσόδων  και  δαπανών σε  επίπεδο  μήνα  και τριμήνου  και  σωρευτικά  από  την  αρχή  του  
έτους.  Η  στοχοθεσία  των  οικονομικών  μεγεθών  γίνεται  με  βάση  των  κωδικών  εσόδων -  
εξόδων όπως  αυτά  ορίζονται  από  το  Δημόσιο  Λογιστικό  Σχέδιο  που  διέπει  τη  λειτουργία  
των  ΟΤΑ  και  έγκειται  στη  πρόβλεψη  των  μηνιαίων  εισπράξεων  όσον  αφορά  τα  έσοδα  
αλλά  και  των  μηνιαίων  πληρωμών  όσον  αφορά  τις  δαπάνες  στη  διάρκεια  της  
οικονομικής  χρήσης  και  ελέγχεται  ανά  τρίμηνο  από  το  Παρατηρητήριο  του  ΟΤΑ. 
 
Κατόπιν  των ανωτέρω  εισηγούμαστε  την  κατάρτιση  των  πινάκων  Στοχοθεσίας  
οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  Δήμου  από  την  οικονομική  επιτροπή  σύμφωνα  με  το  
σχέδιο  που  σας  συνυποβάλλουμε.»  
 
 
 
                            Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  
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Η Οικονομική  Επιτροπή 
 
Αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ.πρωτ.23229/10.12.2015 και  τις διατάξεις του  άρθρου 
72 του  ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010)  και μετά από διαλογική συζήτηση.                              
      

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
  Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και 
του ΝΠΔΔ για το οικονομικό έτος 2016 το οποίο περιλαμβάνει : 
 
 Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου και του ΝΠΔΔ και ο οποίος 
αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και στην συνέχεια θα υποβληθεί 
προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

Η απόφαση πήρε αα 324 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 325 
 
Έγκριση ή μη του με αριθμ.πρωτ. 20256/20.10.2015 πρακτικού επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικών 
υλικών» 
 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών Επιτροπής : 
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1) την με αριθμ.πρωτ. 114/9.6.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» με την οποία 
εγκρίθηκε ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών με τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού τους όρους του οποίου θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.  
 
 
2) την με αριθμ.42/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  προϋπολογισμού  
61.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 
 
3) την με αριθμ. 220/1.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
δέσμευση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού  61.500,00€ για προμήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών  
 
4) την με αριθμ. 221/1.09.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η με 
αριθμ.42/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι τεχνικές προδιαγραφές που 
αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη μελέτη για το διαγωνισμό «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών» 
και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια του Διαγωνισμού 
 
5) την με αριθμ. 258/28.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) εγκρίθηκε 
το με αριθμ.πρωτ. 18417/23.9.2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών 
και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, β) απορρίπτονται οι ενστάσεις των εταιρειών 
AMBER HELLAS ΕΠΕ και IM. CONSTRUCTIONS M. ΕΠΕ και γ) κηρύσσεται ο διαγωνισμός 
άγονος και ορίζεται η επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν 
με την 221/1.9.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 20.10.2015 με ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών την 9:00 πμ και ώρα λήξης την 9:30 πμ 
 
6) την με αριθμ. 16726/1.9.2015 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια 
Ηλεκτρολογικών Υλικών» και την με αριθμ.πρωτ. 19071/2.10.2015 περίληψη της διακήρυξης 
 
7) τα με αριθμ. πρωτ. 19072/2.10.2015, 19073/2.10.2015, 19075/2.10.2015,  έγγραφα με τα οποία 
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΡΙΑΣΙΟ, ΑΜΑΡΥΣΙΑ  καθώς και το αποδεικτικό 
τοιχοκόλλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  
8)  το με αριθμ.πρωτ. 20256/20.10.2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων με το οποίο προτείνεται προς την Οικονομική 
Επιτροπή  η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ διότι η προσφορά 
είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζει η διακήρυξη και οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, 
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για 
την υπηρεσία. 
9) την οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ  ποσού 34.602,96€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 

   Ακολούθησε συζήτηση και αμέσως μετά κλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει 
σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
 

            
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
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1. Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ. 20256/20.10.2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών 
Υλικών» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015 στην εταιρεία Β, ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ  που 
προσέφερε το ποσό των 34.602,96€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

3.   Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
 

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 325 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 326 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000,00€ από τον ΚΑ 00.6221 με τίτλο 
«Ταχυδρομικά τέλη» 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 546/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000,00€ και την 
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πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 00.6221 με τίτλο: «Ταχυδρομικά τέλη» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 546/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη πληρωμής ταχυδρομικών τελών 
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 00.6211 του οικονομικού έτους 2015 
με τίτλο: «Ταχυδρομικά τέλη » 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 326 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 327 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ από τον ΚΑ 10.7131.0002 με 
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου» 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 545/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 5.000,00€ και την 
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πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 10.7131.002 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 545/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου 
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 5.000,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 10.7131.0002 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου » 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 327 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 328 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 4.420,00€  από τον ΚΑ 10.6012.0006 με 
τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 547/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 4.420,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 10.6012.0006 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 547/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης 
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 4.420,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.6012.0006 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 328 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 329 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 1.020,00€ από τον ΚΑ 15.6012.0006 με 
τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 548/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.020,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 15.6012.0006 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 548/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης 
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 1.020,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 15.6012.0006 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 329 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 330 
 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 6.070,00€ από τον ΚΑ 20.6012.0006 με 
τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 549/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 6.070,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 20.6012.0006 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 549/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης 
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 6.070,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 20.6012.0006 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 330 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 331 
 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 1.560,00€ από τον ΚΑ 25.6012.0006 με 
τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 550/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.560,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 25.6012.0006 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 550/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης 
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 1.560,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 25.6012.0006 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 331 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 332 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 1.230,00€ από τον ΚΑ 30.6012.0006 
με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» 

 
       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 551/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.230,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 30.6012.0006 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 551/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης 
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 1.230,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30.6012.0006 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 332 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 333 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 680,00€ από τον ΚΑ 35.6012.0006 με 
τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» 

 
       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 10ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 552/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 680,00€ και την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 
35.6012.0006 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 552/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης 
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 680,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 35.6012.0006 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 333 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 334 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 210,00€ από τον ΚΑ 45.6012.0006 με 
τίτλο «Εκλογική αποζημίωση» 

 

 
       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 11ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 553/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 210,00€ και την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 
45.6012.0006 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 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 με  αριθμό ΑΑΥ 553/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης 
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 210,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 45.6012.0006 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Εκλογική αποζημίωση» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 334 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 335 
 
Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 550,00€ από τον ΚΑ 10.6021.0001 με τίτλο 
« Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)» 
 

 
       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 12ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 554/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 550,00€ και την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α  
10.6021.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά επιδόματα)»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 με  αριθμό ΑΑΥ 554/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης 
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 550,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 10.6021.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά επιδόματα)» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 335 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 336 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 2.280,00€ από τον ΚΑ 20.6021.0001 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)» 

 

 
       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 15ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 555/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 2.280,00€ και την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από 
τον Κ.Α 20.6021.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)»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 με  αριθμό ΑΑΥ 555/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής εκλογικής αποζημίωσης 
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 2.280,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 20.6021.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά επιδόματα)» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 336 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 337 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 230,00€ από τον ΚΑ 25.6021.0001 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)» 

 

 
       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 14ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 556/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 230,00€ και την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 
25.6021.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά επιδόματα)»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 με  αριθμό ΑΑΥ 556/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής εκλογικής αποζημίωσης 
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 230,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 50.6021.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά επιδόματα)» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 337 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -34-2015  
 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 338 
 

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 340,00€ από τον ΚΑ 30.6021.0001 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)»                                                                                                           

 

 
       Στη Μάνδρα, σήμερα, 11.12.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.22948/7.12.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  ως 
Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω έξι (6) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

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

5. Παπακωνστντίνου Αγγελική 
6. Αδάμ Μελέτιος 
  

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
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  Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 15ο  θέμα της ημερήσιας  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την με αριθμό ΑΑΥ 557/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με 
εντολή διατάκτη, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 340,00€ και την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α  
30.6021.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά επιδόματα)»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 με  αριθμό ΑΑΥ 557/8.12.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την ανάγκη καταβολής εκλογικής αποζημίωσης 
5. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   
            

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 340,00€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30.6021.0001 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά επιδόματα)» 

 
 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 338 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 11.12.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

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