
        

     ΘΕΜΑ: «ύγκληζη σνεδρίαζης Οικονομικής Επιηροπής». 

 

Ξαξαθαινχκε φπσο πξνζέιζεηε ηελ 11ην Ιοσνίοσ 2019 ημέρα Σρίηη και ώρα 11:00΄ ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Μαραθωνοδρόμοσ αξηζκ. 95, πξνθεηκέλνπ λα 

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

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

 

ΘΕΜΑΣΑ  ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΗ  

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

Ππκβνχιην γηα ηελ 3ε (ηξίηε) αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

2. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο, έηνπο 2019. 

3. Ππγθξφηεζε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ επί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο, έηνπο 2019. 

4. Αλάζεζε ζην δηθεγφξν Σξήζην Βαξβαξίγν λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ καο, θαζψο 

θαη λα παξαζηεί ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Σαιαλδξίνπ. 

5. Αλάζεζε ζην δηθεγφξν Γεψξγην Γαθνπξά δηθαζηηθήο ππφζεζεο ηνπ Γήκνπ.  

6. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Αζθάιηζε ησλ αθηλήησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ». 

7.  α) Έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο ειαζηηθψλ νρεκάησλ, κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ β) έγθξηζε 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη γ) θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

8. Έγθξηζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ» 

γηα ηα ηκήκαηα 1, 2 θαη 3 ηεο ππ’αξ.11/2019 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Φστικό, 6-6-2019 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗ – ΦΤΥΙΚΟΤ                            Αριθμ. Πρωη.: 8080 

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 παξεπξεζνχλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

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

 



Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ κε ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ, 

έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

9. α) Έγθξηζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: «Αλαλέσζε αδεηψλ ρξήζεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ Kaspersky 

Endpoint Security», κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ β) έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη γ) θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.    

10. α) Έγθξηζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: «Ππληήξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ παθέησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 

Q-Prime/Financials θαη Staff 6», κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ β) έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη γ) θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.    

11. α) Έγθξηζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: «Ππληήξεζε θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ: “Γξαθείν 

θίλεζεο νρεκάησλ”», κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ β) έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη γ) θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.    

12. α) Έγθξηζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: «Αλαλέσζε αδεηψλ ρξήζεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ: “Έξγα”», κε ηε 

δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ β) έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη γ) θαζνξηζκφο ησλ 

φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.    

13. Έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο: «Γεκηνπξγία ζεκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ παηδηθήο αλαςπρήο ζηελ παηδηθή 

ραξά Καθεδνλίαο» κε ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ, έγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

14. Απνδνρή δσξεάο πξντφλησλ «Γνκήο Ξαξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ- Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν» ζην Γήκν 

Φηινζέεο- Τπρηθνχ. 

      ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

 

ΠΑΝΣΕΛΗ  ΞΤΡΙΔΑΚΗ 


