
        

     ΘΕΜΑ: «ύγκληζη σνεδρίαζης Οικονομικής Επιηροπής». 

 

Ξαξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε ηελ 11ην Ιοσλίοσ 2019 ημέρα Πέμπηη και ώρα 12:00΄ ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Μαραθωνοδρόμοσ αξηζκ. 95, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 

3852/2010, όπνπ ζα γίλεη ζπδήηεζε θαη ζα ιεθζεί απόθαζε γηα ηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

ΘΕΜΑΣΑ  ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΗ  

1. Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην Γεκνηηθό 

Ππκβνύιην γηα ηελ 4ε (ηέηαξηε) αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 

2. Έιεγρνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κελόο Ηνπλίνπ 2019. 

3. Έγθξηζε θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αλνηθηνύ θαλεξνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ 

ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ δηαρείξηζε νρεκάησλ ηέινπο θύθινπ δσήο πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ. 

4. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Αζθάιηζε ησλ αθηλήησλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ 

Γήκνπ». 

5. Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε πεξηπηέξνπ επί ηεο 

νδνύ Ακαξπιιίδνο θαη Βαζ. Ξαύινπ ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Τπρηθνύ. 

6. Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε πεξηπηέξνπ επί ηεο 

νδνύ Θαπνδηζηξίνπ & Θξάθεο ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Φηινζέεο. 

7. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Αλαλέσζε αδεηώλ ρξήζεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ Kaspersky Endpoint 

Security». 

            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 

(διόρθωζη ηίηλοσ 9οσ θέμαηος Η.Δ.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Φστικό, 5-7-2019 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ – ΦΤΥΙΚΟΤ                            Αριθμ. Πρωη.: 10027 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟ ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
1) ΣΑΟΝΘΝΞΝ ΞΑΛΡΔΙΖ 

2) ΞΔΡΟΗΡΠΖ - ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

3) ΓΑΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝ - ΑΙΘΗΒΗΑΓΖ  
4) ΑΓΓΔΙΑΘΖ-ΙΘΝΟΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 

5) ΚΑΕΑΟΑΘΖ ΓΔΟΑΠΗΚΝ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 
6) ΚΑΛΑΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ  

 

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 ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

1) ΓΖΚΝΙΑ ΔΙΗΠΠΑΒΔΡ-ΔΙΔΛΖ 
2) ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΙΔΥΛΗΓΑ 

3) ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 
4) ΓΔΙΑΘΝΟΗΓΖ ΗΥΑΛΛΖ 

   

  (λα παξεπξεζνύλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ 
κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο αξζξ. 74 Λ. 3852/2010) 

 



8.  Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Ππληήξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ παθέησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Q-

Prime/Financials θαη Staff 6». 

9. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Ππληήξεζε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ “Γξαθείo Θίλεζεο 

Νρεκάησλ”». 

10. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Αλαλέσζε αδεηώλ ρξήζεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ: “Έξγα”». 

11. Έγθξηζε ηεο κε αξηζ. 328/2019 (αξηζ. πξση. 9695/2.07.2019) απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε ιόγσ 

θαηεπείγνληνο.  

12. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Ησάλλε Βνζθόπνπιν δηθαζηηθήο ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ. 

13. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Ησάλλε Θνπηζνύθν λα παξάζρεη γλσκνδόηεζε επί λνκηθήο ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ.  

 

 

      ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

ΠΑΝΣΕΛΗ  ΞΤΡΙΔΑΚΗ 

 

 


