
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Μαρτίου  του έτους 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30’ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3337/4-3-2022 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 τρείς (3) ήτοι οι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής και 

Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

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. 

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

Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

 

          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Ψυχικό, 08/03/2022 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μαραθωνοδρόμου 95 

               Αριθμ. Πρωτ.: 3434 

Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52  

Πληρ. : Σ. Μάντακα  

Τηλ. : 210 679 4000  

Fax : 210 672 2934  

Email : epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr


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

Μάντακα. 

 

ΘΕΜΑ  1Ο   Η.Δ.  αρ. Απόφασης   64   

Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του  υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 151698 ανοικτού  διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες  

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού».    

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  2Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   65 

Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 2948/28.02.2022  απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  3Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   66 

Ανάθεση στον δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να  παραστεί  και να καταθέσει Υπόμνημα στο Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών αναφορικά με την αίτηση ακύρωσης της Εταιρίας ROXANA DIDI BELU  με ΑΚ 1192/2020. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  Παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

  

ΘΕΜΑ  4Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   67  

Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ’ αρ. 28/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  5Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   68  

Καθορισμός  παράτασης διάρκειας συμβατικού χρόνου μίσθωσης για  μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία 

στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή το δήμο.   

Εγκρίνεται ομόφωνα.    

 

ΘΕΜΑ  6Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   69 

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

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  7Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   70  

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας κατάθεσης φακέλων συμμετοχής για τον  ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 

προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  8Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   71  

Συγκρότηση κριτικής επιτροπής ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή 

βραβείων με τίτλο:  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  9Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης    72 

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 379/27-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης 

επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καθώς και παραλαβής του αντικειμένου 



(τμηματικού ή συνολικού) των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  10Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   73  

Λήψη απόφασης  για αναβεβλημένη δικαστική υπόθεση των Αδριάννας Φακινού κλπ που εκδικάζεται την 

11/3/2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

α) η διόρθωση του τίτλου από «…που εκδικάζεται την 9/3/2022.»  στο ορθό «…που εκδικάζεται την 11/3/2022» 

και 

 β) η χορήγηση εντολής στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα να δηλώσει ότι οι συγκεκριμένοι αιτούντες παρέχουν 

ευσυνειδήτως υπηρεσίες στο τμήμα καθαριότητας στην κοινότητα του Νέου Ψυχικού έχοντας γνώση του 

αντικειμένου. Η άμεση αντικατάστασή τους δεν είναι εφικτή ενόσω είναι αναγκαία η παροχή της υπηρεσίας.    

 

ΘΕΜΑ  11Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης    74  

Ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου όπως, παραστεί και καταθέσει  Υπόμνημα, 

ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 11ην/3/2022   για την Αγωγή των Καρούσου Ελένη &  62 

λοιπών  με Αριθμό Κλήσεως: ΚΑ33796/2021 κατά του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

  

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                  

                                                                                                         ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  


