
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

ΦΙΛΟΘΔΗ ΦΤΥΙΚΟΤ 

 
 

Βεκιαρέλη 11, Φιλοθέη      
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Σηλ. 210  6834550     

ΠΡΟΚΛΗΗ 
        Φηινζέε, 21/10/2011 

ΑΠΟ:   Πξόεδξν θ. Παληειή Ξπξηδάθε 

ΠΡΟ: Μέιε Δ. ηεο ΔH.K.E.ΦΘ.Φ. 

1. Δαληήι – Ζαθξαθνπνύινπ όθε 

2. Γαιάλε Δεκήηξην 

3. Δνπλδνπιάθε Ειέλε 

4. Γάην Αιθηβηάδε 

5. Υαξνθόπν Παληειή 

6. Κνληνιέσλ ηπιηαλό 

7. Καξέιια Παλαγή 

8. Ρέγγν Θσάλλε 

9. Δηακαληόπνπιν Δεκήηξην 

10. Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα 

Θέμα: Πρόζκληζη ζε ζσνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης                

ΓH.K.E.ΦΙ.Φ., ηην Σρίηη 25 Οκηωβρίοσ 2011 

Σαο πξνζθαινύκε ζηελ 8
ε
 ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔH.K.E.ΦΙ.Ψ., 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 θαη ώξα 16.00 ζηα γξαθεία 

ηεο επηρείξεζεο, ζηε Φηινζέε, Βεθηαξέιε 11, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ηα εμήο 

ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

                                         

1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο  πξνεγνύκελεο 

ζπλεδξίαζεο 04-10-2011. 

2. Εγθξηζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Φηινζέεο -  Φπρηθνύ, 

ηεο Δεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο Φηινζέεο – Φπρηθνύ θαη ηεο 

Φηινδσηθήο εηαηξείαο αδέζπνησλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

αδέζπνησλ δώσλ θαη ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο δεκόζηαο πγείαο. 

Εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο. Οξηζκόο Εθπξνζώπνπ γηα ηελ 

Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 

3. Εγθξηζε πξνθύξεμεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

4. Λήςε απόθαζεο γηα απεπζείαο αλάζεζε  παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκό ηνπ ρώξσλ ηεο πηλαθνζήθεο Φπρηθνύ, ηνπ Κέληξνπ Νεόηεηαο 

Φηινζέεο θαη ηνπ Οηθνινγηθνύ Πάξθνπ Ν.Φπρηθνύ. πγθξόηεζε ηξηκεινύο 

επηηξνπήο γηα ηε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  

5. Λήςε απόθαζεο γηα απεπζείαο αλάζεζε  παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ 

κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο. πγθξόηεζε ηξηκεινύο 

επηηξνπήο γηα ηε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  

6. Λήςε απόθαζεο γηα απεπζείαο αλάζεζε  παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε δηαλνκή 

ησλ εληύπσλ δεκνζηόηεηαο δξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο 



7. Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηξηκεινύο επηηξνπήο γηα ηε βεβαίσζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κεηαμύ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηεο εηαηξείαο Mediterranean Center of Innovation γηα ηε ζύληαμε ησλ 

θαλνληζκώλ ηεο επηρείξεζεο θαη όισλ ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο.   

8. Λήςε απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ην ζρεδηαζκό ινγνηύπνπ θαη 

ζήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία θαη παξαγσγή εηαηξηθήο 

ηαπηόηεηαο 

9. Γεληθή ελεκέξσζε,  αλαθνηλώζεηο. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  

 

 

                                                                       ΠΑΝΣΕΛΗ    ΞΤΡΘΔΑΚΗ                                           

 


