
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Φστικό, 15-12-2011 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ – ΦΤΥΙΚΟΤ Αριθμ. Πρωη.: 27065 

  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟ: ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
1) ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

2) ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 
3) ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

4) ΚΑΕΑΟΑΘΖ ΓΔΟΑΠΗΚΝ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 

5) ΣΑΛΑΘΝΙΑ ΑΘΑΛΑΠΗΝ 
6) ΣΑΟΝΘΝΞΝ ΞΑΛΡΔΙΖ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ: Μαραθωνοδρόμοσ 95  
Φστικό, Σ.Κ. 154 52  

  

Πληρ.  : Γ. ΚΝΡΠΗΝΠ  
Σηλ. : 210 679 4000  

Fax : 210 672 2934  
Εmail : epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr ΚΟΙΝ: ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
1) ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ – ΓΑΛΗΖΙ ΠΝΦΗΑ 

2) ΘΝΚΛΖΛΝ – ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

3) ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – 
ΔΙΔΛΖ 

4) ΓΑΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝ - ΑΙΘΗΒΗΑΓΖ 

   

   (λα παξεπξεζνύλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε πεξίπηωζε 

απνπζίαο ηωλ ηαθηηθώλ κειώλ κε ηε ζεηξά 
ηεο εθινγήο ηνπο αξζξ. 74 Λ. 3852/2010) 

 

ΘΕΜΑ: «Καηεπείγοσζα ύγκληζη Οικονομικής Επιηροπής». 

 

 Ξαξαθαινύκε όπωο πξνζέιζεηε ηελ Πέμπηη 15-12-2011 θαη ώξα 15:00’ ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Μαραθωνοδρόμοσ 

αξηζκ. 95, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 75 § 6 ηνπ Λ. 3852/2010, όπνπ ζα γίλεη ζπδήηεζε θαη 

ζα ιεθζνύλ απνθάζεηο γηα ηα θαηωηέξω ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

 Ζ ζπλεδξίαζε θξίλεηαη θαηεπείγνπζα γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 

i. Γηεμάγνληαη δύν (2) πξόρεηξνη δηαγωληζκνί γηα ηελ πξνκήζεηα: α) ελόο (1) κηθξνύ 

θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο θαη β) ελόο (1) κηθξνύ δνξπθνξηθνύ θιεηζηνύ ηύπνπ 

απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ζηηο 16-12-2011. Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηωλ πξόρεηξωλ δηαγωληζκώλ δελ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο πεξί αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ 

δηαγωληζκνύ αιιά δηελεξγείηαη κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ζύκθωλα κε ην άξζξν 23 § 6 

ηεο πνπξγηθήο Απόθαζεο 11389/93 ( πεξί ΔΘΞΝΡΑ) 

ii. Γεδνκέλνπ όηη ν δηαγωληζκόο δηεμάγεηαη ζηηο 16-12-2011 ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

νθείιεη λα απαληήζεη άκεζα ζηηο ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

κεηαηεζνύλ γηα άιιεο εκεξνκελίεο νη δηαγωληζκνί θαη ωο εθ ηνύηνπ λα θαζπζηεξήζεη 

ε πξνκήζεηα ηωλ παξαπάλω νρεκάηωλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

πεξεζίαο Θαζαξηόηεηαο. 

 

 ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

1. Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο Gepalift Ξαπαδόπνπινο Γεώξγηαο θαη Πηα Δ.Δ. θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα – δηαδηθαζία ηνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ελόο κηθξνύ θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο. 



2. Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο Γ.Φ. Παξαληόπνπινο Α.Δ.Β.Ρ.Δ. θαηά ηωλ όξωλ ηεο 

δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ θαιαζνθόξνπ 

νρήκαηνο. 

3. Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο Γ.Φ. Παξαληόπνπινο Α.Δ.Β.Ρ.Δ. θαηά ηωλ όξωλ ηεο 

δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ δνξπθνξηθνύ 

θιεηζηνύ ηύπνπ απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

  
  

  

 ΠΑΝΣΕΛΗ ΞΤΡΙΔΑΚΗ 
 


