
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 05ην Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα 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. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 

για την τρίτη (3η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

2. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων/διατακτικών για τις ανάγκες της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών - 

Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

3. Αποδοχή  ποσού 270.970,55  €  ΑΠΟ  ΚΑΠ – ΣΤ’  ΚΑΤΑΝΟΜΗ. 

4. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Συλλόγου «ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» 

έτους 2021. 

5. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Συλλόγου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ με 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ‘’ΕΣΤΙΑ’’», έτους 2021. 

6. Εισήγηση για απόρριψη αιτήματος παράτασης και ορισμό υποχρεωτικής οριακής προθεσμίας για την 

περαίωση της σύμβασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

(ΠΙΚΙΩΝΗ)» 

7. Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. 11284/26-07-2019 διετούς διάρκειας 

σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005350896) με την ατομική επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ποσού 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 1/7/2021 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 10538 
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). 



24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες 

επισκευής ελαστικών», με τους ίδιους όρους χωρίς επαύξηση του οικονομικού της αντικειμένου. 

8. Έγκριση παράτασης χρονικής προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών: «Ενεργειακού 

Υπευθύνου σε κτήρια του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού». 

9. Εισήγηση για έγκριση του πρακτικού 1 του υπ΄αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των 

ορίων για την επιλογή ανάδοχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ». 

10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Απεντόμωση και μυοκτονία σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος-Μυοκτονία και εντομοκτονία 

φρεατίων». 

11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύτευση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε 

εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016. 

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

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία πρασίνου. 

13. Ανάθεση στo δικηγόρο Bασίλειο Παπαδημητρίου  να ασκήσει προσφυγή ανάκλησης, κατ’ άρθρον 328 του 

Ν.4700/2020 ενώπιον του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 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 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «φύτευσης και συντήρησης χώρων πρασίνου». 

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του προσωπικού του 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

15. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ».  

16. Ανάθεση στo δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να συντάξει και να καταθέσει έφεση ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα Τριμελές επί της απόφασης με αριθμό 3745/2021 του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 35ο Τριμελές επί της προσφυγής του Δήμου μας  κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου η οποία κατατέθηκε στις 08-05-2017. 

           Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ   

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 


