
ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 13ην Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη 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 της υπ’ αριθμ. 27/2022  απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) περί κατάρτισης και ψήφισης της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022 της επιχείρησης. 

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) περί κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 

3. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων/διατακτικών για τις ανάγκες της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών - 

Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.  

4. Ανάθεση στην Δικηγόρο Νικολέττα Παπαδαυίδ, να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (19ο τμήμα), κατά την δικάσιμο της 14.4.2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 12:30, για τη συζήτηση της αγωγής που άσκησε η εταιρία με την επωνυμία ¨ΝΓ 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε¨ κατά του  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

5. Αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου με τον τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ». 

6. Έγκριση εξειδίκευσης  πίστωσης  οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων  Πάσχα  2022. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 8/4/2022 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 5309 

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 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 

2: «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων» 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).  

8. Επικύρωση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή της υπηρεσίας: 

«Αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή ελαστικών» (τμήμα 3 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16178/20-10-2021 

διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 21PROC009404502). 

9. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων των 

τμημάτων 1: Κλιματιστικές εγκαταστάσεις και 2: Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 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».  

10.  Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

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

12. Αποδοχή  ποσού 27.000,00  € για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. 

13. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου έτους 2022. 

14. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Μαρτίου έτους 2022. 

15. Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2021 προς τη οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

16. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου κατάθεσης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για τα τμήματα 3 

“Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων οχημάτων με ή χωρίς αρπάγη” και 4 

“Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων οχημάτων” του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του 

Δήμου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7939/19-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008630584). 

17. Λήψη απόφασης διαδραστικής Παράστασης για τις φυσικές επιστήμες Stand-up Chemistry σε δημόσια 

σχολεία του Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού. 

18. Ανάθεση στo δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση της Έφεσης του 

Αλμπανίδη Δημητρίου κατά του Δήμου μας και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών  την 13η/04/2022. 

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

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (7ο τμήμα), κατά την δικάσιμο της 3.5.2022, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 12:30 μμ, για τη συζήτηση της προσφυγής  που άσκησε η  εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΟΣ 

ΨΥΧΙΚΟΥ Ι.Κ.Ε» κατά της υπ. αρίθμ. 321/4-6-2019 Απόφασης Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού και κατά του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

20. Ανάθεση στον Δικηγόρο Βασίλειο Μπραβάκο του Ιωάννου να παραστεί κατά την προδικασία και κατά το 

στάδιο της Αίτησης Αναστολής (ΑΝ39/18-2-2022),  και να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα κατά το 



στάδιο της εκδίκασης της Αιτήσεως Ακυρώσεως (ΑΚ301/18-2-2022) της Εταιρίας «ΠΕΛΛΙΑΣ Ανώνυμη 

Κτηματική Εταιρεία» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών καθώς και να ελέγξει την κατάθεση 

απόψεων προς το Δικαστήριο άμεσα.  

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

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (19ο τμήμα), κατά την δικάσιμο της 

14.4.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 , για τη συζήτηση της ανακοπής (ΚΕΔΕ) που άσκησε  ο Βέλκος 

Ιωάννης κατά της υπ.αρίθμ. 2/3036/2019 Ατομικής Ειδοποίησης (07/03/2019) & κατά της υπ’ αρίθμ. 

773/15480/07-12-2018 Απόφασης Δημάρχου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

22. Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου επί αγωγής κατά την διαδικασία εργατικών 

διαφορών των Παπαχρήστου Αγγελικής & 7 λοιπών κατά του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 18ην/5/2022. 

 

 

                                                                                                                          Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

 

                                                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


