
    

     ΘΕΜΑ: «ύγκληζη σνεδρίαζης Οικονομικής Επιηροπής». 

Ξαξαθαινύκε όπωο πξνζέιζεηε ηελ  6ην Μαρηίοσ 2020 ημέρα Παραζκεσή και ώρα 11:00’ ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Μαραθωνοδρόμοσ αξηζκ. 95, πξνθεηκέλνπ 

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

3852/2010, όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 Λ. 4555/2018, όπνπ ζα γίλεη ζπδήηεζε θαη ζα ιεθζεί 

απόθαζε γηα ηα θαηωηέξω ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

ΘΕΜΑΣΑ  ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΗ  

1. Δηζεγεηηθή έθζεζε Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019 πξνο ηε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

2. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Θωλζηαληίλα Θπξηαθνπνύινπ λα παξαζηεί, λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα 

ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο  Ξξωηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ 10ε/04/2020  επί ηεο Αγωγήο ηωλ Ξαπαεπαγγέινπ 

Αλαζηαζίαο - Θεώλεο θ.α. νθηώ (8) ινηπώλ εξγαδνκέλωλ ηνπ Γήκνπ. 

3. Αλάζεζε ζηo δηθεγόξν Γεώξγην Γαθνπξά λα παξαζηεί, λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ελώπηνλ 

ηνπ Ρξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Ξξωηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ 10ε/04/2020 επί ηεο Ξξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ αθύξωζε ηεο ππ’ αξηζκ. 84379/45589/30.11.2015 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο  θαη ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ. 

4. Αλάζεζε ζηo δηθεγόξν Σξήζην Βαξβαξίγν λα παξάζρεη γλωκνδόηεζε γηα ηελ πιεξωκή θαη εμόθιεζε 

δηθαζηηθήο απνθάζεωο (εξγαηηθήο ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ). 

5. Αλάζεζε ζηo δηθεγόξν Βαζίιεην Ξαπαδεκεηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα 

ελώπηνλ ηνπ 3κεινύο Ππκβνπιίνπ ηνπ Β΄ ηκήκαηνο ηνπ Π.η.Δ. 

6. Έγθξηζε ηεο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο ωο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ’ 

ηξηκήλνπ νηθ. έηνπο 2019 ηνπ ΛΞΓΓ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνύ «Ν.Θ.Α.Ξ.Α.». 

7. Έγθξηζε όξωλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ ζεξηλνύ θηλεκαηνγξάθνπ «ΦΗΙΝΘΔΖ» ηεο   

Θνηλόηεηαο Φηινζέεο. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Φστικό, 28-2-2020 

ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ – ΦΤΥΙΚΟΤ                            Αριθμ. Πρωη.: 3094 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΠΡΟ ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

1) ΚΞΝΛΑΡΠΝ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝ 
2) ΓΘΗΕΔΙΖ ΑΙΗΘΖ 

3) ΞΑΛΡΑΕΖ ΞΑΙΗΛΑ-ΒΑΠΗΙΗΘΖ 

4) ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΑΟΗΑ-ΣΟΗΠΡΗΛΑ 
5) ΜΟΗΓΑΘΖ ΞΑΛΡΔΙΖ 

6) ΣΑΟΝΘΝΞΝ ΞΑΛΡΔΙΖ  
 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 
ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ: Μαραθωνοδρόμοσ 95  

Φστικό, Σ.Κ. 154 52  
  

Πληρ.  : Γ. ΚΝΡΠΗΝΠ  
Σηλ. : 213 2014744  

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

ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

1) ΞΑΞΑΣΟΝΛΖ ΓΔΥΟΓΗΝ 
2) ΒΘΝΙΘΑ-ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ ΠΝΦΗΑ 

3) ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 
4) ΣΑΛΑΘΝΙΑ ΑΘΑΛΑΠΗΝ 

   

  (λα παξεπξεζνύλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζε πεξίπηωζε απνπζίαο ηωλ ηαθηηθώλ κειώλ 
κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο). 



8. Έγθξηζε όξωλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζωζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ επηθαλείαο 11.61 η.κ. επί ηεο νδνύ 

Βαζ. Γεωξγίνπ Β΄ αξ.11 ζηε Θνηλόηεηα Φηινζέεο. 

9. Έγθξηζε όξωλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζωζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ επηθαλείαο 27,15 η.κ. επί ηεο νδνύ 

Ξ.Θαιιηγά αξ.31 & Οεληέξε ζηε Θνηλόηεηα Φηινζέεο. 

10. Έγθξηζε όξωλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζωζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ επηθαλείαο 45,00 η.κ. επί ηεο νδνύ 

Ξ.Θαιιηγά αξ.31 & Οεληέξε  ζηε Θνηλόηεηα Φηινζέεο. 

11. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Λεθηαξία Πθνηίδα ή Πθνπηίδα Ξάληνπ λα παξαζηεί, λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη 

ππόκλεκα ελώπηνλ ηνπ Ρξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Ξξωηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ 18ε/03/2020 επί ηεο 

Ξξνζθπγήο ηεο Πεκαληήξε Άλλαο. 

12. Ππγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ άλω ηωλ 

νξίωλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίωλ (άξζξ. 21 παξ.11 ηνπ N. 

3731/2008)». 

13. Έγθξηζε εγγξάθωλ ζύκβαζεο θαη θαζνξηζκόο όξωλ δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθoύ αλνηθηνύ 

δηαγωληζκνύ άλω ηωλ νξίωλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο Φύιαμεο Θηηξίωλ άξζξ. 21 

παξ.11 ηνπ Λ.3731/2008». 

14. Έγθξηζε εγγξάθωλ ζύκβαζεο θαη θαζνξηζκόο όξωλ δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθoύ αλνηθηνύ 

δηαγωληζκνύ άλω ηωλ νξίωλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γελδξνθνκηθέο εξγαζίεο». 

15. α) Έγθξηζε παξνρήο ηωλ ππεξεζηώλ πεξηζπιινγήο θαη θύιαμεο αδέζπνηωλ δώωλ, κε ηε δηελέξγεηα 

ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ β) έγθξηζε ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηωλ ινηπώλ  εγγξάθωλ ηεο 

ζύκβαζεο θαη γ) θαζνξηζκόο ηωλ όξωλ ηνπ δηαγωληζκνύ. 

 

   Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

 

   ΔΗΜΗΣΡΙΟ  ΓΑΛΑΝΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


