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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -6-2018 
                                              Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ 123 

 
Αποδοχή δωρεών 

 
       Στη Μάνδρα, σήμερα, 5.2.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής 

Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε  δημόσια  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.2050/1.2.2018  πρόσκληση της  Προέδρου της Επιτροπής, που 
γνωστοποιήθηκε στα μέλη  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 
του Ν.3852/10.  

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

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Αδάμ Ιωάννα (Πρόεδρος) 
2.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

4. Ρόκας Περικλής 
5. Κώνστας Ευάγγελος 
6 Σαμπάνης Γεώργιος 

 
Απόντα  μέλη: 

    1. Δουδέσης Δημήτριος 
  

 
 
 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής α) την με αριθμ.πρωτ. 2015/1.2.2018 

επιστολή της εταιρείας Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ για δωρεάν παροχή υπηρεσιών 

ανάλυσης ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας εκτιμώμενης 

αξίας 4.499,60€ β) την με αριθμ.πρωτ,2161/5.2.2018 επιστολή της εταιρείας Σταδίου Γ. 

Καραισκάκη ΑΕ  για δωρεάν παροχή εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε κοινόχρηστους 

χώρους και το Δημοτικό Κινηματογράφο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας γ) την με 

αριθμ.πρωτ. 2162/5.2.2018 επιστολή της εταιρείας ΜΟTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
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ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ για δωρεάν παροχή εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών στο 2ο 

Παιδικό Σταθμό Μάνδρας εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) δ) 

την προσφορά της εταιρείας ΥΟΙΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΗ ΟΕ για προμήθεια εργαλείων ποσού 

7.000,00€  ε)την με αριθμ. πρωτ. 2188/5.2.2018 επιστολή της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

για δωρεάν παραχώρηση ενός μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος SUZUKI JIMNY με 

αριθμό πλαισίου JSAF JB 43VOO602206  ενός μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος 

SUZUKI JIMNY με αριθμ. πλαισίου JSAF JB 43VOO572262 συνολικής συνολικής αξίας 

20.000,00€  

    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή των 
ανωτέρω δωρεών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

  
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Αφού έλαβε υπόψη της α) την με αριθμ.πρωτ. 2015/1.2.2018 επιστολή της εταιρείας 

Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ β) την με αριθμ.πρωτ,2161/5.2.2018 επιστολή της εταιρείας 

Σταδίου Γ. Καραισκάκη ΑΕ γ) την με αριθμ.πρωτ. 2162/5.2.2018 επιστολή της εταιρείας 

ΜΟTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ δ) την προσφορά της εταιρείας ΥΙΟΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΗ ΟΕ και ε)την με αριθμ. πρωτ. 2188/5.2.2018 επιστολή της εταιρείας 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ για δωρεάν παραχώρηση ενός μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος 

SUZUKI JIMNY με αριθμό πλαισίου JSAF JB 43VOO602206  και ενός μεταχειρισμένου 

επιβατικού οχήματος SUZUKI JIMNY αριθμ. πλαισίου JSAF JB 43VOO572262 συνολικής 

αξίας 20.000,00€ 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1.Αποδέχεται τη δωρεά  παροχή υπηρεσιών ανάλυσης ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού του 

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας εκτιμώμενης αξίας 4.499,60€ από την εταιρεία Αναλυτικά 

Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ και εκφράζει θερμά τις ευχαριστίες της για την στήριξη που παρέχει 

η εταιρεία στο Δήμο. 

2. Αποδέχεται τη δωρεάν παροχή εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε κοινόχρηστους χώρους 

και το Δημοτικό Κινηματογράφο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας από την εταιρεία 

Στάδιο Γ. Καραισκάκης ΑΕ  και εκφράζει θερμά τις ευχαριστίες της για την στήριξη που 

παρέχει η εταιρεία στο Δήμο. 

3. Αποδέχεται τη δωρεάν παροχή εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών στο 2ο Παιδικό 

Σταθμό Μάνδρας εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 
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4. Αποδέχεται τη δωρεάν προμήθεια εργαλείων ποσού 7.000,00€ από την εταιρεία ΥΙΟΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΗ ΟΕ  και εκφράζει θερμά τις ευχαριστίες της για την στήριξη που παρέχει 

η εταιρεία στο Δήμο. 

5. Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση ενός μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος SUZUKI 

JIMNY με αριθμό πλαισίου JSAF JB 43VOO602206   με ενός μεταχειρισμένου επιβατικού 

οχήματος SUZUKI JIMNY αριθμ. πλαισίου JSAF JB 43VOO572262 συνολικής αξίας 

20.000,00€ από την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ εκφράζοντας θερμά τις ευχαριστίες της 

για την στήριξη που παρέχει η εταιρεία στο Δήμο, και εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.   

 
 
Η απόφαση πήρε αα 123 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Η Πρόεδρος  
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ 
 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 5.2.2018 
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
    
  
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ   

Τα μέλη : 
 

1.  Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
2. Ρόκας Περικλής 
3. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
4. Κώνστας Ευάγγελος 
5. Σαμπάνης Γεώργιος 
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