
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΔΩΝ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΤΟΥΣ 2013 
1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 11/2/2013 

ΑΡ. ΘΕΜΑΣΟ  ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ 

1
Ο

 πγθξφηεζε ζε ζψκα 

ηνπ λένπ Δ.. ηεο 

Δεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

επηρείξεζεο Φηινζέεο - 

Ψπρηθνχ, φπσο απηφ 

νξίζηεθε ζηελ κε αξηζκφ 

12/30-01-2013 απφθαζε 

ηνπ Δεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ 

Φηινζέεο – Ψπρηθνχ. 

1 

2
Ο

 Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ 

νξηζκφ εθπξνζψπνπ, ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηξαπεδηθψλ 

επηηαγψλ πνπ εθδίδνληαη 

απφ απηήλ, ππνγξαθή 

ζπκβάζεσλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ απφ 

ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη 

πάζεο θχζεσο έγγξαθα 

(επηηαγέο θ.α.) κε ηα 

νπνία γίλνληαη 

θαηαζέζεηο ή αλαιήςεηο 

ρξεκάησλ απφ ή ζε 

ινγαξηαζκνχο ηεο 

επηρείξεζεο 

2 

3
Ο

 Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ 

νξηζκφ εηδηθνχ 

εθπξνζψπνπ internet 

banking ζηελ ηξάπεδα 

eurobank κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδεηαη ε 

επηρείξεζε. 
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4
Ο

 Πξφηαζε πξνο ην 

Δεκνηηθφ πκβνχιην γηα 

απνδεκίσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, (ή 

Αληηπξνέδξνπ) θαη 

κειψλ ηνπ Δ.. ζχκθσλα 

κε ην άξζξν πξψην 

ππνπαξ.Γ1.3 ηνπ Ν. 

4093/12. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 11/2/2013 

(συνέχεια) 

5
Ο

 Λήςε απφθαζεο γηα 

αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 

2013 

ΔΕΝ ΤΖΗΣΗΘΗΚΕ   

ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ 

6
Ο

 Έγθξηζε αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ γηα 

δεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη δηαρείξηζε ησλ 

δηαθεκίζεσλ, ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ 

επηθνηλσληαθψλ εληχπσλ 

ηεο Δεκνηηθήο 

Κνηλσθεινχο 

Επηρείξεζεο Φηινζέεο  - 

Ψπρηθνχ  γηα ην έηνο 

2013 
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7
Ο

 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ 

πξνθήξπμε πξφρεηξνπ 

δηαγσληζκνχ αλάδεημεο 

αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή 

πιεξνθνξηαθψλ εληχπσλ 

ηεο επηρείξεζεο, έηνπο 

2013. Έγθξηζε ηεχρνπο 

δηαθήξπμεο 
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8
Ο

 Έγθξηζε αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ  γηα ηε 

δηαλνκή ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ 

επηθνηλσληαθψλ εληχπσλ 

ηεο Δεκνηηθήο 

Κνηλσθεινχο 

Επηρείξεζεο Φηινζέεο – 

Ψπρηθνχ γηα ην έηνο 

2013. 
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9
ν
 Έγθξηζε αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ  γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηα εθπαηδεπηηθά 

καζήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα ην έηνο 

2013 

 

8 

10
ν
 Έγθξηζε αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ γηα ηε 

κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε ηεο 

επηρείξεζεο έηνπο 2013. 

9 

11
ν
 Έγθξηζε πιεξσκψλ κε 

απφδεημε 

επαγγεικαηηθήο δαπάλεο 

γηα παξνρή ππεξεζηψλ  

ζην πιαίζην ησλ αλαγθψλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

10 

12
ν
 Σξνπνπνίεζε ηεο κε 

αξηζκφ 49/2012 

απφθαζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αθνξά ζηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηα 

εθπαηδεπηηθά καζήκαηα 

Ηιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ. 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΘΘΗΚΕ 

11 

13
Ο

 Έγθξηζε πιεξσκήο κε 

απφδεημε 

επαγγεικαηηθήο δαπάλεο 

γηα δηνξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ζπληήξεζεο έξγσλ 

ηέρλεο θαη ηε  μελάγεζε 

ζρνιείσλ 

12 

14
Ο

 Έγθξηζε απνηειεζκάησλ 

θιήξσζεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο θαη 

παξαιαβήο εξγαζηψλ γηα 

ην έηνο 2013 
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15
Ο

 Έγθξηζε απνηειεζκάησλ 

θιήξσζεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο θαη 

παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, 

γηα ην έηνο 2013 

 

14 

16
Ο

 Έγθξηζε απνηειεζκάησλ 

θιήξσζεο Επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκψλ, 

απνζθξάγηζεο  θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, γηα ην έηνο 

2013. 

 

15 

17
Ο

 Έγθξηζε απνηειεζκάησλ 

θιήξσζεο Επηηξνπήο γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ 

θαη αμηνιφγεζεο 

ππνςεθίνπ πξνζσπηθνχ, 

γηα ην έηνο 2013. 

 

16 

18
Ο

 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ 

έλαξμε δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ππεξεζηψλ κε 

ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο 

 

ΔΕΝ ΤΖΗΣΗΘΗΚΕ   

ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ 

19
Ο

 Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο ζην 

επξσπατθφ 

πξφγξακκα"Europe for 

Citizens", με τίτλο  

"Cities of change - co-

operation of cities in the 

field of city 

development" κε 

επηθεθαιήο ην Δήκν 

Poznan ηεο Πνισλίαο – 

Καηαλνκή ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 11/2/2013 

(συνέχεια) 

 

20
Ο

 Έγθξηζε νξγάλσζεο 

εκεξίδαο κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ 

δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ 

ζπκβνχισλ γηα ην λέν 

πιαίζην ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο Ειιάδαο –

ΕΕ. 
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21
Ο

 πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία γξαθείνπ 

θαηαγξαθήο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο αλέξγσλ 

ηνπ Δήκνπ Φηινζέεο – 

Ψπρηθνχ. 
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