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ΠΡΟΣ

Ψυχικό, 7/5/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 7299
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1) ΜΠΟΝΑΤΣΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
2) ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
3) ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5) ΞΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ
6) ΧΑΡΟΚΟΠΟ ΠΑΝΤΕΛΗ

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).

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 12ην Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’ 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. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου οικονομικού
έτους 2021.
2. Έγκριση του Πρακτικού II του υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 95165 ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
3. α) Έγκριση παροχής της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου», με τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγγράφων της
σύμβασης και γ) καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
4. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2021 προς τη οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού.
5. Αποδοχή ποσού 36.907,50€ 1η, 2η, 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων
& επενδυτικών δραστηριοτήτων.

6. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.363/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών των Διευθύνσεων: Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής καθώς και του
Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021.
7. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 78/24-3-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής βεβαιωμένων
εσόδων από χρηματικό & φορολογικό κατάλογο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
8. α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία –
Πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» β)
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω
των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την
παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου».
9. Ανάθεση στο δικηγόρο Πλάτωνα Νιάδη να συντάξει, καταθέσει και κοινοποιήσει αγωγή ακύρωσης της
κτηματολογικής εγγραφής που αναγνωρίζει την κυριότητα της «ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» στο Ο.Τ. 145 και να
αναγνωριστεί και καταχωρηθεί κτηματολογική εγγραφή του δικαιώματος κυριότητας στο εν λόγω Ο.Τ. 145
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
10. Ανάθεση στη συμβολαιογράφο Ζούβελου Ευσταθία να περιβληθεί με συμβολαιογραφικό τύπο το εγκριθέν από
το Δημοτικό Συμβούλιο καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ».
11. Λήψη απόφασης για εικαστική δράση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου
Φιλοθέης Ψυχικού, για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Ο ΠΡOΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

