
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

ΦΙΛΟΘΔΗ ΦΤΥΙΚΟΤ 
Βεκιαρέλη 11, Φιλοθέη      

Σ.Κ. 15 237 

Σηλ. 210  6834550     

ΠΡΟΚΛΗΗ 
       Φηινζέε18/12/2012 

ΑΠΟ:   Πξόεδξν θ. Παληειή Ξπξηδάθε 

ΠΡΟ: Μέιε Γ. ηεο ΓH.K.E.ΦΗ.Φ. 

1. Γαληήι – Εαθξαθνπνύινπ όθε 

2. Γαιάλε Γεκήηξην 

3. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

4. Γάην Αιθηβηάδε 

5. Υαξνθόπν Παληειή 

6. Κνληνιέσλ ηπιηαλό 

7. Καξέιια Παλαγή 

8. Ρέγγν Ησάλλε 

9. Γηακαληόπνπιν Γεκήηξην 

10. Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα 

Θέμα: Πρόζκληζη ζε ζσνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης                

ΓH.K.E.ΦΙ.Φ., ηην Παραζκεσή 21 Γεκεμβρίοσ 2012 

Σαο πξνζθαινύκε ζηελ 11
ε
 ζπλεδξίαζε, ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

ΔH.K.E.ΦΙ.Ψ., πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί την Παραζκεσή 21 Γεκεμβρίοσ 2012 θαη 

ώξα 12.00 ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο, ζηε Φηινζέε, Βεθηαξέιε 11, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηεζνύλ ηα εμήο ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 29
εο

 Ννεκβξίνπ 2012 

 

2. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε δαπαλώλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2012  

 

3. Καηάξηηζε θαη Φήθηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο – Φπρηθνύ.  

 

4. Καηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο – Φπρηθνύ.  

 

5. Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα ην έηνο 2013 θαη 

νξηζκόο ππνιόγνπ.  

 

6. Έγθξηζε πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη πηλάθσλ απνξξηπηέσλ ππνςεθίσλ, θαηόπηλ 

ηεο πξνθήξπμεο ζρεηηθά κε ηελ πξόζιεςε εθπαηδεπηηθνύ – θαιιηηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Έγθξηζε πξνζιήςεσλ. Δμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

7. πγθξόηεζε επηηξνπήο αμηνιόγεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηώλ γηα ην έηνο 2013 

 



8. πγθξόηεζε επηηξνπήο αμηνιόγεζεο θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, γηα ην έηνο 

2013 

 

9. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ απνζθξάγηζεο  θαη 

αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, γηα ην έηνο 2013. 

10. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ θαη 

αμηνιόγεζεο ππνςεθίνπ πξνζσπηθνύ, γηα ην έηνο 2013. 

 

11. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ απόθηεζε νρήκαηνο κηθξνύ θπβηζκνύ  

κε ηε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) ζην πιαίζην ησλ 

αλαγθώλ ηνπ  πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» 

 

12. Έγθξηζε δαπάλεο γηα πιεξσκή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ηα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα    

 

13. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξάηαζε δηάξθεηαο, ηεο από 05/03/2012 ζύκβαζεο 

κεηαμύ ηεο ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ. θαη ηεο εηαηξείαο «A. ΓΚΟΤΜΑ –  Π. 

ΛΑΜΠΡΟΓΗΑΝΝΖ  Ο.Δ. (ADJUST LANE) πνπ αθνξά ζην δεκηνπξγηθό 

ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαθεκίζεσλ, ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

επηθνηλσληαθώλ εληύπσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο  

- Φπρηθνύ  πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  

 

14. Έγθξηζε ζύλαςεο ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ γηα ηελ απνθνκηδή 

αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ  

 

15. Γεληθή ελεκέξσζε,  αλαθνηλώζεηο. 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  

 

 

                                                                       ΠΑΝΣΔΛΖ    ΞΤΡΗΓΑΚΖ                                           

 


