
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 10ην Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Μαραθωνοδρόμου αριθμ. 95, προκειμένου 

να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, όπου θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί 

απόφαση για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για 

την πρώτη (1η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

2. Ανάθεση  στους δικηγόρους Πλάτωνα Νιάδη και Βασίλειο Παπαδημητρίου όπως συντάξουν την τελική 

γνωμοδότηση σχετικά με την απένταξη του ΟΤ 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο και την αντίκρουση Ένστασης 

της ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε. 

3. Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παραστεί, να συντάξει και καταθέσει 

υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της Προσφυγής του Παντερμαράκη 

Νεκτάριου. 

4. Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παραστεί, την 22η/04/2021  καθώς και να 

συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της Αγωγής 

των Σπανάκη Μαρίας, Παλαιοθόδωρου Μαρίας, Τσιόπελα Παρασκευής.     

5. Εξειδίκευση πίστωσης για δημοσίευση στον τοπικό τύπο περίληψης της υπ΄ αριθμ. 2099/5-2-2021 απόφασης 

Δημάρχου σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του ΟΤ 145. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 5-2-2021 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 2078 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1) ΜΠΟΝΑΤΣΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

2) ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 
3) ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

4) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
5) ΞΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 

6) ΧΑΡΟΚΟΠΟ ΠΑΝΤΕΛΗ  
 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μαραθωνοδρόμου 95  

Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52  
  

Πληρ.  : Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΣ  
Τηλ. : 213 2014743-4  

Fax : 210 672 2934  

Εmail :epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr ΚΟΙΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1) ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
2) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

3) ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

4) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 

   

  (να παρευρεθούν στην συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας των τακτικών μελών 
με τη σειρά της εκλογής τους). 



6. Έγκριση υπ’ αρ. 35/2019-επικαιροποιηση τεύχους πληροφοριακών στοιχείων και έγκριση όρων διακήρυξης 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

7. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού». 

8. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος, για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.) 

9. Καθορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου: «Οικονομική Προσφορά» του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του 

εξοπλισμού των: α) Δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Τζαβέλλα Νέου Ψυχικού, β) Δημοτ. 

βρεφονηπιακού σταθμού οδού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και γ) Δημοτικού παιδικού σταθμού Φιλοθέης του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές». 

10. Παράταση χρονικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - 

ΨΥΧΙΚΟΥ». 

11. Παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16546/19-11-2020 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣHΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (WiFi 4EU) ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 

12. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσηςΔιοικητικών 

Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2021, σύμφωνα με το Ν.  4412/2016. 

13. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού». 

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας έτους 

2021, σύμφωνα με το Ν.  4412/2016. 

15. Ορισμός Υπαλλήλου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ. 

16. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 441/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου συγκρότηση επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2021. 

17. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου ισχύος προσφοράς του αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δενδροκομικές εργασίες». 

18. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος προσφοράς του αναδόχου του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή. 

19. Εξειδίκευση πίστωσης για  τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821  έτους  2021. 

20. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

προμήθεια καυσίμων, για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON». 



21. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους 

δημότες και υπαλλήλους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

22. Εξειδίκευση πίστωσης για δημοσίευση στον τοπικό τύπο των περιλήψεων κανονιστικών αποφάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου επί θεμάτων επιβολής φόρων και τελών. 

23. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος προσφοράς του αναδόχου του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού». 

 

Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ   

 

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


