
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 19ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11376/15-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. 0Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ Ξυριδάκης Παντελής..  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ.  Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. 

Μούτσιος Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑ  1Ο   Η.Δ.  αρ. Απόφασης   196      

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2021. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ  2Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   197                       

Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  3Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   198      

Ορισμός Υπαλλήλου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση 

ταχυδρομικών τελών. 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός της υπαλλήλου Κανελλοπούλου Ειρήνης. 

  

ΘΕΜΑ  4Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   199      

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης, για το τμήμα 1: «Πλαστικά και ηλεκτρονικά υλικά δικτύου 

άρδευσης». 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  5Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   200     

Ανάθεση στο δικηγόρο Αλέξιο Θεοδωρόπουλο να παραστεί, να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον 

του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αίτηση διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής  επί 

ακινήτου κυριότητας του Δήμου  (Διαδικασία εκούσιας Δικαιοδοσίας-Κτηματολόγιο την 1η/10/2021). 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  6Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   201         

Ανάθεση στo δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου  να υποβάλλει υπόμνημα και να παρασταθεί στη συζήτηση 

ενώπιον του Ζ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικάσιμος 19-7-2021 ή όποτε αναβληθεί), της από 8-7-

2021 προσφυγής ανακλήσεως (Β.Δ.Υ: 81/2021, Α.Β.Δ: 5855/2021) που άσκησε ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 

κατά της υπ’ αριθ. 260/2021 πράξης του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι 

κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «φύτευσης και συντήρησης 

χώρων πρασίνου». 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ  7Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   202       

Απαλλαγή των επιχειρήσεων με έδρα τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, οι οποίες διακόπτουν ή περιορίζουν 

υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από 

αναλογούντα τέλη: α) Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και β) Καθαριότητας και Φωτισμού, για το χρονικό 

διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020). 

Εγκρίνεται ομόφωνα. Παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 



ΘΕΜΑ  8Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   203   

Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμισης παιδικής 

χαράς πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας». 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  9Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης    204     

Ανάθεση στo δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να συντάξει γνωμοδότηση του Δήμου, αφορώσα ερώτημα 

επί του ΟΤ 9 στο Νέο Ψυχικό, με την οποία να αναλύονται τα κάτωθι: 

- Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητο του Ο.Τ 9 του Νέου Ψυχικού (που περικλείεται από τις οδούς 

Ομήρου, Κηφισίας, Καλαβρύτων και Νιρβάνα), 

- έννοια πολιτιστικού κτηρίου – αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και σχέση με κοινωφελή χώρο, 

- μη επιτρεπτό χορηγήσεως άδειας ΚΥΕ σε κτήριο που δεν είναι χαρακτηρισμένο ως κοινωφελές και 

μάλιστα στον α’ όροφο αυτού, για χρήση «αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων» με την έννοια του 

«στεγασμένου χώρου εκδηλώσεων» που ανήκει στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης χωρίς 

τραπεζοκαθίσματα με χρήση catering. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. Παραπέμπεται ο ορισμός της αμοιβής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


