
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 15ην Νοεμβρίου 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 πρακτικών ηλεκτρονικής 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» για τα τμήματα: 1 Συντήρηση και επισκευή 

φορτωτών, 2 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων  και 3 Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών 

2. Καθορισμός της ειδικότητας για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

3. Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας, εκκαθαριστικών 

μηνών Ιανουάριο έως και Ιούλιο 2021. 

4. Αποδοχή ποσού 54.270,00 € (Γ΄ Κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2021 

5. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2021. 

6. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. 243/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την 

τροποποίηση του άρθρου 4 της 6538/19-05-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006729460) με την εταιρεία 

ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(1. Αλλαγή ημέρας από Τετάρτη στο ορθό Δευτέρα 

2. Προσθήκη 9ου θέματος Η.Δ.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 11-11-2021 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 17473 

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). 



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. 

7. α) Έγκριση της προμήθειας: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 

95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού», με τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των 

ορίων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. β) 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ως άνω διαγωνισμού. 

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στη Νομική Βάση Πληροφοριών 

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 

9. Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 

2.2.2 της υπ’ αριθμ.πρωτ.14781/27-09-2021 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας: «Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Νέου 

Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας». 

                                            

                                                                   Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 


