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                   Μάνδρα, 28/8/2020 

                   Αριθμ. Πρωτ : 10225 

                       

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      

Ταχ. Δ/νση : Ν. Ρόκα 45 

Τ.Κ. 19-600 

Τηλ: 2132014934                                                                                                                       

Fax: 210-5555880                                                                                                                                 

Email: proedros@mandras-eidyllias.gr 

URL: www.mandras-eidyllias.gr 

 

  

 

  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 

τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων    

                  

                  
                  

 

    
    Θέμα: «Πρόσκληση 23

ης
  Δια ζώσης  συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών της   

Οικονομικής Επιτροπής » 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 3852/2010Β, σας προσκαλούμε να 

συμμετάσχετε στην τακτική Διά ζώσης συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής 

Επιτροπής σύμφωνα με τις από 11/3/2020 και 30/3/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΠΝΠ) και τις με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 και 20930/31-3-2020 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 1
η
 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Μέγαρο 

της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου με θέματα  

ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:  

 

1. Σύνταξη 4
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού 

έτους 2020. 

2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την συνεπικούρηση 

των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-

19, διαρκείας τεσσάρων (4) μηνών» 

3. Έγκριση του υπ’αριθμ. 9518/13-8-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με 

θέμα: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών 

αναδόχων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 

για την ‘’Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών Επιτροπών’’» 

4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προς συζήτηση της υπ’ αριθμ 9273/6-

8-2020 αίτησης σύμφωνα με το από 14066/2020 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Αθηνών επί της υπ’αριθμ. ΑΒΜ ΕΓ88-2019/161 δικογραφίας. 

5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προς συζήτηση της υπ’ αριθμ κατ. 

96.552/12.191/2019 αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Μάνδρας –

Ειδυλλίας προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 
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6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προς συζήτηση της υπ’ αριθμ κατ. 

47.672/5.930/2020 αγωγής  κατά του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας προς το Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών. 

7. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προς συζήτηση της υπ’ αριθμ κατ. 

ΑΓ440/6-5-2020 αγωγής  κατά του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας προς το Τριμελές 

Διοικητικό Εφετείο. 

8. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ειδικού Διαβαθμιδικού 

Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας για τη 

διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου 

9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων 

της για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών 

για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης» 

10. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας για το οικ έτος 2020. 

11. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας για το 

οικ έτος 2020. 

 

 

          Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση , παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε  

εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                                            

 

                                                                                                    ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

 

 

 
Κοινοποίηση:      1. Γενικό Γραμματέα κ Ραφτόπουλο Δημήτριο 

                                2.  Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών    

                                    Υπηρεσιών κ. Δούκα Παναγιώτη 

                                3.  Αν/τρια Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών  

                                     Υπηρεσιών κα Μητροπούλου Ευγενία  


