
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 14ην Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ 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  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 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).   

2. 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.  

3. 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.  

            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(προσθήκη 21ου και 22ου θέματος  Η.Δ.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 10/02/2022 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 2026 
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  

  

   
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). 



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

για το έτος 2022. 

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του τμήματος 

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

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του τμήματος Πρασίνου και 

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

2022. 

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

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

Πρασίνου, έτους 2022. 

8. 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. 

9. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και 

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

10. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός  Δεκεμβρίου  2021. 

11. Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2022.  

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

13. 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. 

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

Δημοτικού Συμβουλίου επί θεμάτων επιβολής φόρων και τελών.  

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

δημότες και υπαλλήλους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού».  

16.  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» .  

17. 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.   

18. 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». 

19. 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». 



20. 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.  

21. 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». 

22. 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». 

 

 

                                                                                                                 Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

                                                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 


