
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 30ην Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’ 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. Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων 

αυτού, οικονομικού έτους 2022, κατά τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθμ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

2942/Β/2018). 

2. Απόδοση του υπ’ αριθμ. 1708/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση 

ταχυδρομικών τελών. 

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την ΕΑΑΔΗΣΥ για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της 

για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α΄ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση των τμημάτων: 2 

«Συντήρηση και επισκευή δικύκλων» και 3 «Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών» της 

συμφωνίας-πλαίσιο για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για 4 

έτη, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της με 

αριθ. πρωτ. 16178/20-10-2021 Διακήρυξης. 

            

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(προσθήκη 15ου θέματος Η.Δ.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 26-11-2021 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 18417 

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). 



4. Έγκριση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας με τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του 

διαγωνισμού.  

5. Έγκριση μετάθεσης αποσφράγισης προσφορών του έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων». 

6. Αποδοχή  ποσού 270.970,55 €  από τους  ΚΑΠ – ΙΑ΄  Κατανομή 2021. 

7. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.» 

8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων  για τα Χριστούγεννα  2021. 

9. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη που αφορά την παραχώρηση χρήσης μετά ανταλλάγματος ακινήτου.  

10. Έγκριση προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με  τίτλο «Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού». 

11. Αποδοχή ποσού 251.169,40 € από τους ΚΑΠ – συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ Κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) 

έτους 2021. 

12. Αποδοχή  δωρεάς ύψους 12.900,00 € από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.». 

13. Εξειδίκευση πίστωσης για την ετήσια παροχή υπηρεσιών από την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφοριών 

«ΔΗΜΟΣΝΕΤ» στη βάση δεδομένων www.4412.gr» 

14. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση αιμοδοσίας στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

15. Ανάθεση στον δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να  παραστεί στο Ε τμήμα του ΣτΕ την 1/12/2021 για 

υποστήριξη της από 21.10.2019 Αίτησης Ακυρώσεως (αριθ. κατάθεσης Ε2744/2019) του Δήμου Φιλοθέης 

Ψυχικού και για την απόκρουση της από 19.11.2021 πρόσθετης παρέμβασης της Ευαγελίας Κούλη κλπ. 

 

            

                                                                   Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 

http://www.4412.gr/

