
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 14ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

10:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2026/10-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής και 

Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Παλαιολόγου 

Μαρία – Χριστίνα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Δρογγίτη Αλεξάνδρα. 

 

ΘΕΜΑ  1Ο   Η.Δ.  αρ. Απόφασης   32    

Έγκριση προσφυγής 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 του τμήματος 3 

«Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών» της συμφωνίας-πλαίσιο για τη συντήρηση και 

επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (CPV: 50110000-9) για 4 

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

αριθ. πρωτ. 16178/20-10-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009404502).   

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  2Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   33    

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016.  

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  3Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   34 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

έτους 2022.  

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

  

ΘΕΜΑ  4Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   -  

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών & ακινήτων 

για το έτος 2022. 

Αποσύρεται.  

 

ΘΕΜΑ  5Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   35 

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του τμήματος 

Καθαριότητας,  της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.    

 

ΘΕΜΑ  6Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   36     

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του τμήματος Πρασίνου και 

Περιβαλλοντικών θεμάτων,  της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 

2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 



ΘΕΜΑ  7Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   37 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών του τμήματος Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.    

 

ΘΕΜΑ  8Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   38 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) συμβάσεων παροχής γενικών 

υπηρεσιών του τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικών θεμάτων,  της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  9Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   39 

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  10Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   40 

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός  Δεκεμβρίου  2021. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  11Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   41 

Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2022.  

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύσταση Παγίας Προκαταβολής έτους 2022 και ορίζεται διαχειρίστρια αυτής η 

υπάλληλος του Δήμου κ. Κόγου Γεωργία.  

 

ΘΕΜΑ  12Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   42   

Αποδοχή  ποσού 288.844,81  €  από τους  ΚΑΠ – Α΄  Κατανομή 2022.  

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  13Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   43 

Αποδοχή  ποσού 79.056,00€  για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού σε θέσεις προσωπικού 

καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε σχολικές μονάδες για το χρονικό 

διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  14Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   44 

Εξειδίκευση πίστωσης για δημοσίευση στον τοπικό τύπο των περιλήψεων κανονιστικών αποφάσεων του  

Δημοτικού Συμβουλίου επί θεμάτων επιβολής φόρων και τελών.  

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 



ΘΕΜΑ  15Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   45 

Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους 

δημότες και υπαλλήλους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού».  

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  16Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   46 

Aξιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς και αποδοχή ή μη της αιτιολόγησης εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα «ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» .  

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  17Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   47 

Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου της εκδίκασης της  αίτησης Ασφαλιστικών 

Μέτρων των  Φακίνου Ανδριάννας, Γιάγκου Ελένης, Καλπακίδου Ελιζαβέτα και Γεωργίου  Παυλή κατά του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της συζήτησης του επ 

ευκαιρία αυτής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής που εκδικάζεται την 14/2/2022.   

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  18Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   48 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – 

Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της Α’ (υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της επιχείρησης». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  19Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   49 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – 

Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.  Οικονομικού έτους 2022 κατόπιν της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  20Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   50 

Έγκριση αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας ¨ΕΛΠΙΣ¨ στον 

Δήμο μας και  ανάθεση μίσθωσης οχημάτων και μηχανημάτων για την ανωτέρω εργασία, με την διαδικασία 

του κατεπείγοντος σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.  

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  21Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   - 

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 9/4-2-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2022». 

Αποσύρεται.  



 

ΘΕΜΑ  22Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   - 

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 10/4-2-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής του αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2022». 

Αποσύρεται.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


