
 

ΘΕΜΑ: «ύγκληζη σνεδρίαζης Οικονομικής Επιηροπής». 

Ξαξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε ηελ 23ην Οκηωβρίοσ 2018, ημέρα Σρίηη και ώρα 14:00΄ 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. Δηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

194/2018 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

2. Έγθξηζε εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη θαζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ 

θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παηδηθώλ ραξώλ. 

3. Έγθξηζε πξαθηηθώλ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ θαθέισλ: «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», 

«Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ 

νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο θαη θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνύ θαη ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ-ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ (Ν.Θ.Α.Ξ.Α.). 

4. Έγθξηζε πξαθηηθνύ II ηεο κειέηεο «Κειέηε πξνζδηνξηζκνύ παξνρεηεπηηθήο ηθαλόηεηαο ξέκαηνο 

Φηινζέεο». 

5. Πύζηαζε  επηηξνπήο ραξαθηεξηζκνύ εδαθώλ γηα ην έξγν : «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΑ ΠΡΝ ΘΡΗΟΗΝ 

ΚΞΔΛΔΡΑΡΝ Γ.Δ.Τ.”» 

6. Ππγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ. 

7. Νξηζκόο παιιήινπ γηα ηελ  έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Φστικό, 18-10-2018 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ – ΦΤΥΙΚΟΤ                            Αριθμ. Πρωη.: 12836 

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 ηεο κε αξηζκ. 594/2018 (αξ. πξση. 11963/5.10.2018) απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε ιόγσ 

θαηεπείγνληνο.  

9. Αλάζεζε  ζην δηθεγόξν Βαζίιεην Ξαπαδεκεηξίνπ λα ζπληάμεη θαη λα θαηαζέζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ 

αληηξξήζεηο επί ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ ΞΔΛ γηα ην αθίλεην πνπ επξίζθεηαη ζηελ νδό Γεκνθξαηίαο 

αξ.17 ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Τπρηθνύ (Ν.Ρ.28). 

10. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Αιέμην Θενδσξόπνπιν λα αζθήζεη αγσγή δηόξζσζεο εζθαικέλεο εγγξαθήο ζην 

Θηεκαηνινγηθό Γξαθείν Ξαπάγνπ ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ (δηαδηθαζία εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο) πνπ αθνξά ην νηθόπεδν επί ησλ νδώλ Πεθέξε & Γεκνθξαηίαο ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα 

Λένπ Τπρηθνύ. 

11. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Αιέμην Θενδσξόπνπιν λα αζθήζεη αγσγή δηόξζσζεο εζθαικέλεο εγγξαθήο ζην 

Θηεκαηνινγηθό Γξαθείν Ξαπάγνπ ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ (δηαδηθαζία εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο) πνπ αθνξά ηελ Ξαηδηθή Σαξά επί ησλ νδώλ 25εο Καξηίνπ & Μάλζνπ ζηε Γεκνηηθή 

Θνηλόηεηα Λένπ Τπρηθνύ. 

12. Αλάζεζε ζηε Γηθεγόξν Καξγαξίηα Αλαγλσζηνπνύινπ λα πξνβεί ζε έιεγρν ηίηισλ ηδηνθηεζίαο γηα ην 

αθίλεην (Πνύξιεην)ηεο θιεξνλνκνπκέλεο Καξίαο - Καξηγνύιαο Σήξαο Γεκεηξίνπ Ξαπαδάθε - Πνύξινπ θαη 

λα ζπληάμεη έθζεζε ειέγρνπ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη πεξηγξαθήο αθηλήηνπ σο επίζεο θαη λα ιάβεη όια ηα 

απαηηνύκελα γηα ηελ κεηαγξαθή ηνπ θιεξνλνκεηεξίνπ έγγξαθα. 

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

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

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

16. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Σξήζην Βαξβαξίγν δηθαζηηθήο ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ. 

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

ππόζεζε ηνπ Γήκνπ. 

18. Αλάθιεζε ησλ  ππ’ αξηζκ. 254/2018 θαη 255/2018 απνθάζεσλ  ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

19. Νξηζκόο παιιήινπ γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα έιεγρν νρεκάησλ από 

ΘΡΔΝ. 

20. Νξηζκόο παιιήινπ γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα έιεγρν νρεκάησλ από 

ΘΡΔΝ. 

21. Ιήςε απόθαζεο γηα εμώδηθν ζπκβηβαζκό ηνπ Γήκνπ. 

22. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 606/8-10-2018 απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε ιόγσ θαηεπείγνληνο.  

23. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 640/2018 (αξηζκ. πξση. 12849/19-10-2018) απόθαζεο Γεκάξρνπ πνπ 

ειήθζε ιόγσ θαηεπείγνληνο. 

24. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Αζελώλ Βαζίιεην Ξαπαδεκεηξίνπ λα παξαζηεί ζηηο 31-10-2018 ελώπηνλ 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πξνο αληίθξνπζε ηεο από 4/10/2018 Ξαξέκβαζεο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Roxana Didi Belu». 

 

O ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

 

ΠΑΝΣΕΛΗ  ΞΤΡΙΔΑΚΗ 

 


