
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 6ην Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:30’ 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 Β’ τριμήνου του έτους 2021 προς τη οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

2. Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου 

οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.». 

3. Αποδοχή  ποσού 270.970,55€  από ΚΑΠ – Ζ’  ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2021 

4. Απόδοση του υπ’ αριθμ. 983/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο. 

5. Απόδοση του υπ’ αριθμ. 984/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο. 

6. Αποδοχή ποσού 36.907,50 € ως 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2021, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης 

έργων & επενδυτικών  δραστηριοτήτων. 

7. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)». 

8. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 (9η διαχειριστική 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 

Δεκεμβρίου 2019) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.). 

9. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού 

(Ο.Κ.Α.Π.Α.). 

            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(προσθήκη 18ου, 19ου, 20ου & 21ου θέματος Η.Δ.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 02-08-2021 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 12303 
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). 



10. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ 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». 

11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη 

αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022. 

12. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των 

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

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

διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Απεντόμωση και μυοκτονία σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος-

Μυοκτονία και εντομοκτονία φρεατίων». 

14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 442/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων εργασιών/υπηρεσιών μηχανολογικού 

εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου) της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2021. 

15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 443/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που 

αφορούν το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 

2021. 

16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που 

αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2021. 

17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 445/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού 

(αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών & αναλώσιμων αυτών) της 

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2021. 

18. Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη των οικονομικών 

φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» της υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξης Δημάρχου. 

19. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Μπριτζ έτους 2021.  

20. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την επιχορήγηση του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου έτους 2021. 

21. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την επιχορήγηση του Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΕΥΤΕΡΠΗ» 

έτους 2021. 

          Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


