
ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 28ην Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ 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.  

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση A΄αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

«Ο.Κ.Α.Π.Α.». 

2. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

«Ο.Κ.Α.Π.Α.». 

3. Σύσταση  επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο: «Tοπικές επεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης 

όμβριων». 

4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Υπηρεσίες αποκομιδής κορμών και φερτών υλικών που προκλήθηκαν συνεπεία της κακοκαιρίας ‘Ελπίς’» 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

5. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 183782  ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Βελτιώσεις αποκαταστάσεις δημοτικών κτιρίων».  

6. Παράταση καταληκτικής προθεσμίας της δημοσίας σύμβασης με τίτλο: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός 

των Υποδομών του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού οδου Ευρώτα Νέου Ψυχικού με σύγχρονες 

τεχνικές προδιαγραφές». 

             

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(προσθήκη 23ου Η.Δ.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 24/3/2022 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 4548 
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. : Σ. Μάντακα  
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). 



7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3673/10-03-2022 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος, με 

θέμα: « Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής της υπηρεσίας: ‘Μίσθωση μηχανημάτων’, με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων». 

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.  

9. Έγκριση της με αριθμ. πρωτ.  3857/14.03.2022 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος. 

10. Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 3747/11.03.2022 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος. 

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

Υπόμνημα, ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  για την Αγωγή του Πετρόπουλου Ευθυμίου 

με ΓΑΚ/ΕΑΚ 106834/2686/2021 κατά του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

12. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου στο σχετικό αίτημα της κ. Αικατερίνης Κάρταλη. 

13. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου στο σχετικό αίτημα της κ. Κυριακής Ουζουγιάννη & 

Γεωργίου Σκρέμπου. 

14. Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας,  

εκκαθαριστικών μηνών Αύγουστο  έως και Δεκέμβριο 2021.   

15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση 

και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού». 

16. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π. 7012/28-04-2021 Σύμβασης για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» για το τμήμα 4: «Σύστημα υπογείου κάδου». 

17. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων αποφοίτων των Λυκείων του 

Δήμου μας που διακρίθηκαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2021.  

18. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της τιμής μονάδας του πακέτου του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13281/31-08-2021 σύμβασης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου (ΑΔΑΜ: 21REQ009064092)  με την εταιρεία ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για λόγους 

ανωτέρας βίας. 

19. Αποδοχή  ποσού 143.166,56  €  από τους  ΚΑΠ –   Συμπληρωματική Κατανομή μηνός Μαρτίου 2022 

20. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022. 

21. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη» με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 

32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

22. Εξειδίκευση πίστωσης για την χρηματική βράβευση  του χρυσού Παραολυμπιονίκη και Παγκόσμιου 

Πρωταθλητή του δρόμου ταχύτητας 100 μέτρων, Νάσου Γκαβέλα στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας Αθλητισμού.  

23. Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο λόγω COVID – 19 (άρθρο 

33 N. 4915/22). 

 

                                                                                                                          Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

                                                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


