
 

ΘΕΜΑ: «ύγκληζη σνεδρίαζης Οικονομικής Επιηροπής». 

 

Ξαξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε ηελ 7ην Δεκεμβρίοσ 2017, ημέρα Πέμπηη και ώρα 13:00΄ 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. Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε (ςήθηζε) πηζηώζεσλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο  2017.  

2. Θαηάξηηζε ζε ζρέδην ηνπ Ξξνϋπνινγηζµνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 πξνζαξκνζκέλνπ ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ηεο ππ΄ αξηζκ.  νηθ.25595/28-07-2017 ΘΑ  θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 923/09.10 2017 Γλώκεο 

ηνπ Νηθνλνκηθνύ Ξαξαηεξεηεξίνπ ησλ Ν.Ρ.Α. 

3. Θαηάξηηζε ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.) ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δύν (2) Λνκηθώλ 

Ξξνζώπσλ απηνύ έηνπο 2018 θαηά ηα πξνβιεπόκελα ηεο Θ..Α. 7261/2013. 

4. Έγθξηζε όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ζπληήξεζε ζηεγάζηξσλ κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.  

5. Ξξνέιεγρνο απνινγηζκνύ, ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ 

Φηινζέεο – Τπρηθνύ. 

6. Ππγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο Γ/λζεο Ξξνγξακκαηηζκνύ Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο, έηνπο 2018.  

7. Ππγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ην Ρκήκα  Θαζαξηόηεηαο. 

8. Ππγθξόηεζε  επηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ  πξνκεζεηώλ θαη 

εξγαζηώλ / ππεξεζηώλ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θάζε είδνπο, κεραλεκάησλ 

έξγνπ, αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ απηώλ). 

             

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 

(Αθορά προζθήκη ηοσ 21οσ, 22οσ και 23οσ θέμαηος 

Η.Δ. και αλλαγή ώρας από 11:00’ ζε 13:00’ ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Φστικό, 1-12-2017 

ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ – ΦΤΥΙΚΟΤ                            Αριθμ. Πρωη.: 18904 
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) ΕΔΞΞΝ - ΣΑΟΙΑΡΖ ΔΙΔΛΖ 
 

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) ΚΑΛΑΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ 

4) ΓΔΙΑΘΝΟΗΓΖ ΗΥΑΛΛΖ 
5) ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

   

  (λα παξεπξεζνύλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

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

 



9. Ππγθξόηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ  πξνκεζεηώλ θαπζίκσλ- 

ιηπαληηθώλ. 

10. Ππγθξόηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ πξνκεζεηώλ θαη εξγαζηώλ 

/ ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ην Ρκήκα Ξξαζίλνπ & Ξεξηβαιινληηθώλ Θεκάησλ. 

11. Ππγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ Γ/λζεσλ Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο, 

Ξνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ θαη ηνπ Απηνηεινύο Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 

12. Ππγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ, έηνπο 2018. 

13. Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Δπηζθεπή πεξθαηαζθεπώλ Γεξαλώλ & Θαιαζνθόξσλ 

Νρεκάησλ», γηα ιόγνπο θαηεπείγνληνο. 

14. Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Δπηζθεπή Ξιαηζίσλ Απνξξηκκαηνθόξσλ, Βπηηνθόξσλ, 

Φνξηεγώλ (θιεηζηώλ, αλνηρηώλ αλαηξεπόκελσλ ή κε αλαηξεπόκελσλ) θαη πιαηζίσλ Γεξαλώλ & 

Θαιαζνθόξσλ Νρεκάησλ», γηα ιόγνπο θαηεπείγνληνο. 

15. Έγθξηζε επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο κειέηεο :«Πηαηηθέο κειέηεο Γεκνηηθώλ θηηξίσλ» 

16. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 688/22-11-2017 (αξηζκ. πξση. 18313/22-11-2017) απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ 

ειήθζε ιόγσ θαηεπείγνληνο 

17. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Γάθλε Ρζνθαλαξίδε ηνπ Αλαζηαζίνπ, λα παξαζηεί θαηά ηελ εθδίθαζε 

ελζηάζεσλ ηνπ Δζληθνύ Θηεκαηνινγίνπ ηνπ ΝΡΑ Τπρηθνύ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθδίθαζεο 

Δλζηάζεσλ. 

18. Έγθξηζε ηεο κε αξηζ. 699/27.11.2017 (αξ. πξση. 18615/27.11.2017) απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε 

ιόγσ θαηεπείγνληνο. 

19. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Σξήζην Βαξβαξίγν λα ρνξεγήζεη ζην Γήκν γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε 

εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό ηνπ Γήκνπ.  

20. Ούζκηζε  νθεηιήο   ηεο  νθεηιέηξηαο ηνπ Γήκνπ ΡΠΑΙΗΘΖ ΑΛΘΝΙΑΠ, ζύκθσλα  κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 52 ηνπ  Λ. 4483/2017. (ΦΔΘ 107 Α/31-07-2017). 

21. Αλάζεζε δηθαζηηθήο ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ ζην δηθεγόξν Βαζίιεην Ξαπαδεκεηξίνπ θαη αλάζεζε ζηε 

ζπκβνιαηνγξάθν Έιιε Θαιηηζνπλάθε λα ζπληάμεη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην πνπ λα νξίδεη ηνλ σο 

άλσ δηθεγόξν εηδηθό πιεξεμνύζην ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ίδηα ππόζεζε. 

22. Αλάζεζε ζηνπο δηθεγόξνπο Βαζίιεην Ξαπαδεκεηξίνπ θαη Γεώξγην Γαθνπξά δηθαζηηθήο ππόζεζεο ηνπ 

Γήκνπ θαη αλάζεζε ζηε ζπκβνιαηνγξάθν Έιιε Θαιηηζνπλάθε λα ζπληάμεη ζπκβνιαηνγξαθηθό 

πιεξεμνύζην πνπ λα δηνξίδεη ηνπο σο άλσ δηθεγόξνπο εηδηθνύο πιεξεμνύζηνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ίδηα 

δηθαζηηθή ππόζεζε. 

23. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Γεώξγην Γαθνπξά δηθαζηηθήο ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

                ΠΑΝΣΕΛΗ   ΞΤΡΙΔΑΚΗ 

 

 


