
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 14ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8705/10-6-2022 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 πέντε  (5) και  απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος Παντελής. 

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. 

Μεταξίδη – Μελισσουργού Μίνα,  Γκιζελή Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος.   

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

Στυλιανή 

 

 

 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Ψυχικό, 14-6-2022 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μαραθωνοδρόμου 95 

               Αριθμ. Πρωτ.: 8783 

Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52  

Πληρ. : Σ. Μάντακα  

Τηλ. : 210 679 4000  

Fax : 210 672 2934  

Email : epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ  1Ο   Η.Δ.  αρ. Απόφασης   189  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  2Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   190 

Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».                               

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ  3Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   191 

Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

  

ΘΕΜΑ  4Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   192 

Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της δημοσίας σύμβασης έργου με 

τίτλο: «Ανάπλαση, Ανάδειξη, Αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (ΠΙΚΙΩΝΗ)», προϋπολογισμού 620.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  5Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   193 

Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της δημοσίας σύμβασης έργου με τίτλο: «Ανάπλαση, 

Ανάδειξη, Αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (ΠΙΚΙΩΝΗ)».  

Εγκρίνεται ομόφωνα.    

 

ΘΕΜΑ  6Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   194 

Ανάθεση υπηρεσιών ανανέωσης αδειών χρήσης, συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για λόγους προστασίας αποκλειστικών 

δικαιωμάτων. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  7Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   195 

Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης αποκαλυπτηρίων προτομής του Παύλου Μπακογιάννη.                  

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  8Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   196 

Εξειδίκευση πίστωσης για την  δημοσίευση ανακοίνωσης περί ενημέρωσης μίσθωσης πούλμαν  για τη μεταφορά 

κατοίκων για θαλάσσια μπάνια.  

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  9Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   197 

Εξειδίκευση πίστωσης για την  δημοσίευση ανακοίνωσης περί ενημέρωσης για την φιλοξενία παιδιών απόρων 

δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδική κατασκήνωση. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   



 

 ΘΕΜΑ  10Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   198 

Ορισμός Υπαλλήλου για την  έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ.                        

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  11Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   199 

Ορισμός Υπαλλήλου για την  έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  12Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   200 

Ανάθεση στον δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να συντάξει και να καταθέσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών αναφορικά με την αντισυμβατική και αδικαιολόγητη χρέωση από την ΕΥΔΑΠ, του ποσού 

των 113.643,56 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 9/2/2018 έως 16/11/2021.                                     

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

 

 Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

 

                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 


