
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 12ην Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα 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. Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ.8375/23-06-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV006909512) με την ατομική επιχείρηση ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες 

συντήρησης & επισκευής σαρώθρων και φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών μηχανισμών γερανών 

και καλαθοφόρων οχημάτων», με τους ίδιους όρους χωρίς επαύξηση του οικονομικού της αντικειμένο. 

2. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ». 

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου» 

4. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2022.  

5. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου Μικρασιατικός Σύλλογος «Ο 

Αγ. Γεώργιος». 

6. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για επιχορήγηση του 1ου Συστήματος Προσκόπων Φιλοθέης.  

7. Αποδοχή συνολικού ποσού 45.766,04€ που αφορά στην απόδοση ποσοστού μη εισπραχθέντων  μισθωμάτων.  

8. Αποδοχή  ποσού 79.200,00  €  για  επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2021.   

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 8-7-2021 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 10940 
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). 



9. Αποδοχή  ποσού 11.670,00  για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το Α΄ 

εξάμηνο του 2021. 

10. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μερική ακύρωση της υπ’αριθμ.157/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

ως προς την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 2: «Μεταλλικά Συνδετικά Εξαρτήματα Δικτύου 

Άρδευσης» του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης της υπ’ αριθμ.πρωτ.7311/07-

05-2021 διακήρυξης Δημάρχου.  

11. α) Κήρυξη άγονου 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» για τα τμήματα: 9: Συντήρηση και επισκευή δικύκλων, 

εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και 10: Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή 

ελαστικών, εκτιμώμενης αξίας 61.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

β) Έγκριση ανάθεσης των άγονων τμημάτων μέσω διενέργειας νέου αυτοτελούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 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» για τα τμήματα 9: Συντήρηση και επισκευή δικύκλων και 10: Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή 

ελαστικών 

γ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του  ως  άνω διαγωνισμού  

δ) Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχόντων στα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 11 της υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξης 

Δημάρχου. 

 

 

           Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ   

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 


