
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός Μαΐου  του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6923/13-5-2022 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 έξι  (6) και απών ένας (1),  ήτοι ο  κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου Θέματος Η.Δ. 

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 Ξυριδάκης Παντελής. 

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

Δρογγίτη. 
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ΘΕΜΑ  1Ο   Η.Δ.  αρ. Απόφασης   142  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  2Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   143  

Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2022 προς τη οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού.  

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  3Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   144 

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας της Δημοσίας Σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Πιστοποίησης Εξοπλισμού 

Παιδικής αναψυχής». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

  

ΘΕΜΑ  4Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   145  

Υποβολή πρότασης για εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού στον 

Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  5Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης  146 

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Απριλίου έτους 2022.   

Εγκρίνεται ομόφωνα.    

 

ΘΕΜΑ  6Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   147 

α)  Έγκριση παροχής της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού», με τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

β) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ως άνω διαγωνισμού.   

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  7Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   148 

Αποδοχή ποσού 36.907,50€ ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή  έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης 

έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  8Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   149 

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 (β δόση). 

     



Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  9Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης    150 

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

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

 ΘΕΜΑ  10Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   151 

Αποδοχή  ποσού 54.320,00€ (Δ’ Κατανομή)  από τους  ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2021. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  11Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης    152 

Αποδοχή  ποσού 27.160,00€ (Συμπληρωματική Κατανομή)  από τους  ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 

των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022.    

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  12Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   153   

Αποδοχή ποσού 13.580,00€ από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς 

κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2021.   

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  13Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   154 

Αποδοχή  ποσού 54.320,00€ (Β’ Κατανομή)  από τους  ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  14Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   155 

Παράταση διάρκειας συμβατικού χρόνου μίσθωσης ακινήτου. 

Εγκρίνεται ομόφωνα με διάρκεια της παράτασης μίσθωσης ακινήτου στα 9 χρόνια. 

Παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.  

                                                                                                                           

 Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

 

                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 


