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                 ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

    
 

Σε εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 καλείσθε να πάρετε μέρος στην   
Έκτακτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019  
και ώρα 12:00μ.μ στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του 
Δημοτικού  Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  
 

             
 

1. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 16088/8-11-2019 πρακτικού  της Επιτροπής Διενέργειας 
διαγωνισμού με τίτλο: «Ανταλλακτικά –Ελαστικά οχημάτων (προμήθεια –συντήρηση & 
επισκευή)» 
 

2.  Έγκριση των με αρ. πρωτ. 16089/8-11-2019 και 15580/31-10-2019 πρακτικών της 
Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών». 
 

3. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιων του 
18ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την εκδίκαση της με αριθμ. πρωτ. 
ΠΡ504/9-3-2019 προσφυγής που εκδικάζεται στις 14/11/2019. 
 

4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιων του 
18ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με αριθμ. κατ. 
ΑΝΚ2961/23-6-2019 προσφυγής  που εκδικάζεται στις 27/11/2019. 
 

5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιων του 
25ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με αριθμ. κατ. 
ΑΝΚ3650/18-7-2016  προσφυγής  που εκδικάζεται στις 15/11/2019. 
 

6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιων του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   κατά την εκδίκαση της με αριθμ. κατ. 
96552/12.191/2019 αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπαλλήλου του Δήμου Μάνδρας 
Ειδυλλίας  που εκδικάζεται στις 14/11/2019. 
 

7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της υπ’αριθμ. 16023/7-11-2019 εισήγησης ειδικού 
συνεργάτη για αποζημίωση Π….Ρ…...   

 
8.  Λήψη απόφασης περί παράτασης ή μη της  σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Μάνδρας-

Ειδυλλίας και της ανάδοχης εταιρείας για προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού λόγω μη 
εξάντλησης του αρχικού συμβατικού ποσού. 
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Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω επίσπευσης της διαδικασίας των διαγωνισμών 
και των προθεσμιών εκδίκασης υποθέσεων. 

 
 
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση , παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως 
ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.                                             

                                                                              
 
           
          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                                            
                                                                                                
                                                                                            ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 

 

Κοινοποίηση:      1. Γενικό Γραμματέα κ Ραφτόπουλο Δημήτριο 

                                2.  Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών    

                                    Υπηρεσιών κ.  Παναγιώτη Δούκα  

                                3.  Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών  

                                    Υπηρεσιών κα Αναστασία Φουτούλη  


