
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

10:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13454/2-9-2021 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. Ξυριδάκη 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. Χαροκόπος Παντελής 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.  

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, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Ξυριδάκης Παντελής.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. 

Πλατάκου Ελένη. 

 

ΘΕΜΑ  1Ο   Η.Δ.  αρ. Απόφασης  234      

Έγκριση διόρθωσης σφάλματος λόγω εκ παραδρομής λανθασμένου αναγραφομένου ποσοστού στο άρθρο 

Β.3 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξης Δημάρχου για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 

και μηχανημάτων έργου» του Δήμου. 

Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ  2Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   235                      

Ανάθεση  στους δικηγόρους Πλάτωνα Νιάδη και Βασίλειο Παπαδημητρίου όπως, σε συνέχεια των με αρ. 56 

και 57/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάξουν την γνωμοδότηση σχετικά με την απένταξη 

του Ο.Τ. 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο και την  αντίκρουση Ένστασης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  3Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   236 

Έγκριση 4ου πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης, για το τμήμα 2: «Μεταλλικά Συνδετικά 

Εξαρτήματα Δικτύου Άρδευσης». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

  

ΘΕΜΑ  4Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   237 

Έλεγχος Οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2021. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  5Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   238 

Απόδοση του υπ’ αριθμ. 1199/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση 

ταχυδρομικών τελών. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  6Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   239     

Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για τη «Συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου. 

Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ  7Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης  240   

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ.8881/03-06-2021 σύμβασης για την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος (ΑΔΑΜ: 21SYMV008708491) με την εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 παρ.2 του Ν. 4412/2016. 



Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  8Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   241 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  9Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   242 

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την 

αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την συνομολόγηση επενδυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με το έργο: «Λειτουργική αναβάθμιση Παιδικής Χαράς Πλατείας 

Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας». 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  10Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   243 

Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6538/19-05-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV006729460) με την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» με αντικείμενο 

τις εργασίες συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών μερών καθώς και συστημάτων πέδησης 

απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών, γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  11Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης  244 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ’ αριθμ. 13488/18-09-2019 σύμβασης με αντικείμενο 

«Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου», μέχρι τη λήξη του 

έτους 2021 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού και τη σύναψη 

νέας σύμβασης. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


