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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 
παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, 
κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», σας καλούμε να λάβετε 
μέρος  στην έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της 
τηλεδιάσκεψης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr την 16η Απριλίου 2020, ημέρα 
Μ. Πέμπτη   και ώρα  14:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα: 
 
 
Λήψη απόφασης   για σύνταξη και υποβολή υπομνήματος επί προδικαστικής προσφυγής της επιχείρησης 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.» του διαγωνισμού 
Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας 
πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής 
απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο 
συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών 
(Φιλόδημος ΙΙ)» (ομάδα 3, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78721(Σάρωθρα)) , ύστερα από το υπόμνημα που υπέβαλε η 
προσφεύγουσα στις 15/4/2020. 

 
 

 
 
 
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         
   
               ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

Σημείωση : Επισημαίνουμε  ότι το έκτακτο της συνεδρίασης και το έκτακτο του θέματος έγκειται 

στο ότι το υπόμνημα της επιχείρησης μας κοινοποιήθηκε την 15.04.2020, ενώ η προθεσμία 

υποβολής υπομνήματος από πλευράς Δήμου είναι 5 μέρες πριν την εκδίκαση της προσφυγής , 

ήτοι έως την Δευτέρα του Πάσχα , 20.04.2020.  
 
Σημείωση : Για τη συμμετοχή σας θα σας αποσταλεί και ειδική πρόσκληση μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας epresence.gov.gr.  
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