
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 4ην Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή 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 το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

2. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.  

3. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης των φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της 

προμήθειας: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο 

Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού».  

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 388/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα την επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών 

            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(αλλαγή ημερομηνίας, ορθή επανάληψη του  

τίτλου του 26ου θέματος Η.Δ. και προσθήκη 

28ου,29ου , 30ου και   31ου θέματος  Η.Δ. ) 

    Ψυχικό, 21-1-2022 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 975 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

2) ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

3) ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 
4) ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

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) ΜΠΟΝΑΤΣΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

2) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
3) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 

4) ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 

   

  (να παρευρεθούν στην συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας των τακτικών μελών 
με τη σειρά της εκλογής τους). 



φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου» του Δήμου, ως προς το τμήμα 3 του αποφασιστικού. 

5. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των 

ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου για τη σύναψη 

Συμφωνίας – Πλαίσιο για τα τμήματα 1: ¨Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών 

και ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιϊας κτλ)  5: ¨Συντήρηση και επισκευή φορτηγών <3,5tn ανοικτών και 

κλειστών τρικύκλων¨ 8: ¨Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων¨ και 11: ¨Συντήρηση και 

επισκευή οργάνων μέτρησης και ελέγχου και ταχογράφων ψηφιακών και αναλογικών, συμπεριλαμβανομένης 

της προβλεπόμενης περιοδικής έκδοσης βεβαίωσης¨ της υπ’ αριθμ.πρωτ.7939/19-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

21PROC008630584).  

6. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το τμήμα 1: Συντήρηση και επισκευή φορτωτών, του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου» του Δήμου της υπ’ αριθμ.πρωτ.16178/20-10-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

21PROC009404502). 

7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις Σχολικών  Κτιρίων». 

8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 

κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022.   

9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2022. 

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

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

11. Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και 

επέκταση – αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων».  

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

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

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

14. Εξειδίκευση πίστωσης για την δημοσίευση ανακοίνωσης περί ενημέρωσης των πολιτών, για τη διεξαγωγή 

δωρεάν Rapid- test.  

15. Αποδοχή ποσού 1.995,60€ για καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων (ΖΑΧΟΣ) έως το Δεκέμβριο 

2021. 

16. Αποδοχή ποσού 11.670,00€ για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το B΄ 

εξάμηνο του 2021. 

17. Αποδοχή ποσού 36.907,50€ ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2021, για κάλυψη δαπανών 

εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.  

18. Αποδοχή ποσού 48.720,00€ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2021. 

19. Αποδοχή ποσού 56.070,00€ από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ για το έτος 2021. 

20. Αποδοχή ποσού 115.000,00€ για τη χρηματοδότηση έργου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού 

εξοπλισμού». 

http://www.4412.gr/


21. Αποδοχή  ποσού 270.970,55€ από τους  ΚΑΠ – ΙΒ΄  Κατανομή 2021.  

22. Ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου όπως, παραστεί και καταθέσει Απόψεις - 

Υπόμνημα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Γ Τμήμα, Ακυρωτικής Διαδικασίας, (κατά παραπομπή 

σύμφωνα με την με αρ. ΑΠΦ 3304/2021 του 13ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Σχηματισμός 

Ουσίας, ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ), την Τετάρτη 9.2.2022 και ώρα 12:00, για την αντίκρουση της Προσωρινής 

Διαταγής και της Αίτησης Αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία «FAIRYNAILS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» . 

23. Ανάθεση στη συμβολαιογράφο Μάρθα Γασπαρινάτου της σύνταξης (2) συμβολαιογραφικών δανειστικών 

συμβολαίων μεταξύ Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις 

με αρ. 124/2021 και 27/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

24. Ανάθεση στην Δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα  Πάντου, να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (4ο τμήμα), κατά την δικάσιμο της 8.2.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:30 μμ, για τη συζήτηση της έφεσης που άσκησε ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού κατά της εταιρείας "Η 

ΤΑΒΕΡΝΑ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΕ"». 

25. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6477/18-5-2020 σύμβασης και των με αρ. πρωτ. 7838/11-6-

2020, 17745/16-11-2021 τροποποιητικών της ,  για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου για το τμήμα 2: Εργασίες συντήρησης και επισκευής υπερκατασκευών 

(απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών) και απορριμματοκιβωτίων με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 παρ.2 

του Ν. 4412/2016. 

26. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διαδραστικής παράστασης για τις φυσικές επιστήμες stand up 

chemistry, στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 

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

Δημοτικού Συμβουλίου επί θεμάτων επιβολής φόρων και τελών. 

28. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή-Ανακατασκευή πεζοδρομίων». 

29. Λήψη απόφασης περί της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων σε αιτήματα πολιτών από την σφοδρή 

κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ». 

30. Συγκρότηση επιτροπής με τίτλο: «Επιτροπή για τη διαπίστωση και αποκατάσταση των ζημιών που 

προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίς». 

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

επισκευή σαρώθρων» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των 

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

 

                                                                                                                 Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

                                                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 


