
 

ΘΕΜΑ: «ύγκληζη σνεδρίαζης Οικονομικής Επιηροπής». 

 

Ξαξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε ηελ 11ην Μαΐοσ 2018, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 10:00΄ 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  2018.  

2. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Λεθηαξία Πθνηίδα ή Πθνπηίδα δηθαζηηθήο ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ θαη αλάζεζε ζηε 

ζπκβνιαηνγξάθν Έιιε Θαιηηζνπλάθε λα ζπληάμεη ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην πνπ λα δηνξίδεη ηελ 

σο άλσ δηθεγόξν εηδηθή πιεξεμνύζην ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ίδηα δηθαζηηθή ππόζεζε. 

3. Αλάζεζε ζηνλ δηθεγόξν Αζελώλ Αιέμην Θενδσξόπνπιν λα παξαζηεί θαη θαηαζέζεη πξνηάζεηο επί ηεο 

αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ησλ Φαθηλνύ, Γηάγθνπ, Θαιπαθίδνπ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 25εο – 5 – 2018 

ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθώλ Κέηξσλ). 

4. Αλάζεζε ζηνλ δηθεγόξν Αζελώλ Αιέμην Θενδσξόπνπιν λα παξαζηεί θαη θαηαζέζεη πξνηάζεηο επί ηεο 

αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ησλ Αλδξνληθίδε, Αλησληάδε, θ.α. 17 αηηνύλησλ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 

25εο – 5 – 2018 ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθώλ Κέηξσλ). 

5. Αλάζεζε ζηε ζπκβνιαηνγξάθν Έιιε Θαιηηζνπλάθε λα ζπληάμεη εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην 

πνπ λα δηνξίδεη ην δηθεγόξν Φώηε Σαηδεθώηε εηδηθό πιεξεμνύζην ηνπ Γήκνπ γηα δηθαζηηθή ππόζεζε. 

6. Έγθξηζε ηεο κε αξηζκ. 260/2018 (αξηζκ. πξση. 4925/24.04.2018) απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε 

ιόγσ θαηεπείγνληνο. 

7. Έγθξηζε ηεο κε αξηζκ. 281/2018 (αξηζκ. πξση. 5293/02.05.2018) απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε 

ιόγσ θαηεπείγνληνο. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Φστικό, 7-5-2018 

ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ – ΦΤΥΙΚΟΤ                            Αριθμ. Πρωη.: 5492 
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) 

 



8. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Γεώξγην Γαθνπξά λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη πξνηάζεηο ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο 

Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ γηα δηθαζηηθή ππόζεζε ηνπ Γήκνπ 

9. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Αληώλην Πεθάθε γηα παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ 

(Ρκήκα Β΄) γηα δηθαζηηθή ππόζεζε ηνπ Γήκνπ. 

10. Έγθξηζε ηεο κε αξηζκ. 202/ 27.3.2018 απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε ιόγσ θαηεπείγνληνο.  

11. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Νπξαλία Ξαπαεπαγγέινπ λα παξαζηεί ζηελ αγσγή ησλ Απνζηνιίδνπ – 

Απνζπόξνπ θαη άιισλ 73 ππαιιήισλ θαηά ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Σαιαλδξίνπ. 

12. Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζ. 21 παξ. 

11 ηνπ N. 3731/2008)» γηα ιόγνπο θαηεπείγνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ Λ. 3852/2010. 

13. α) Έγθξηζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: «Έμνδα θηινμελίαο παηδηώλ απόξσλ δεκνηώλ θαη θαηνίθσλ ηνπ 

Γήκνπ ζε παηδηθέο θαηαζθελώζεηο», κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ β) έγθξηζε  ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο θαη γ) θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ.    

14. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ 

κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ» γηα ηα ηκήκαηα 5: «Δπηζθεπή Ξιαηζίσλ Απνξξηκκαηνθόξσλ, 

Βπηηνθόξσλ, Φνξηεγώλ (θιεηζηώλ, αλνηρηώλ αλαηξεπόκελσλ ή κε αλαηξεπόκελσλ) θαη πιαηζίσλ 

Γεξαλώλ & Θαιαζνθόξσλ Νρεκάησλ», 6: «Δπηζθεπή πεξθαηαζθεπώλ Απνξξηκκαηνθόξσλ» θαη 7: 

«Δπηζθεπή πεξθαηαζθεπώλ, Βπηηνθόξσλ, Φνξηεγώλ (θιεηζηώλ, αλνηρηώλ αλαηξεπόκελσλ ή κε 

αλαηξεπόκελσλ) θαη απνξξηκκαηνθηβσηίσλ». 

15. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 5524/7-5-2018 απόθαζε Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε γα ιόγνπο θαηεπείγνληνο. 

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

δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Δπηζθεπή Παξώζξσλ», γηα ιόγνπο θαηεπείγνληνο. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

    ΠΑΝΣΕΛΗ   ΞΤΡΙΔΑΚΗ 


