
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 27ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11230/22-7-2022 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. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών 

τους προσώπων.  
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Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης  ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου- Χαρλαύτη Ελένη, Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα και Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη 

μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν 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.  

 

ΘΕΜΑ  1Ο   Η.Δ.  αρ. Απόφασης   235 

Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 

τέταρτη (4η ) αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  2Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   236  

Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για 

την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ  3Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   237 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, 

συντήρηση και επισκευή ελαστικών” χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή 

των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

  

ΘΕΜΑ  4Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   238 

Αποδοχή ποσού 275.788,19€ για κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του 

Π/Υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  5Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   239 

Αποδοχή ποσού 36.907,50€ ως 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή  έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης 

έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ  6Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   240 

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

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  7Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   241 

Αποδοχή  ποσού 79.200,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2022. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  8Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   242 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 

μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  9Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   243 

Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με τίτλο  «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Αναβάλλεται.  

 

ΘΕΜΑ  10Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   244 

Έγκριση του πρακτικού Ι του υπ΄αρ. ΕΣΗΔΗΣ 185505 Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση παιδικού κήπου Φιλοθέης 

(Πικιώνη)». 

Εγκρίνεται ομόφωνα:  

α) Η αλλαγή τίτλου από Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση παιδικού 

κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη) σε Έγκριση του πρακτικού Ι του υπ΄αρ. ΕΣΗΔΗΣ 185505 Ανοικτού διαγωνισμού κάτω 

των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση παιδικού 

κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)»και  

β) Το πρακτικό Ι του υπ΄αρ. ΕΣΗΔΗΣ 185505 Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση παιδικού κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)». 

 

ΘΕΜΑ  11Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   245 

Εξειδίκευση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στην ηλεκτρονική τράπεζα  πληροφοριών 

«ΔΗΜΟΣΝΕΤ». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  12Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   246 

Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου στο σχετικό αίτημα της Σουλιώτη Ιωάννας σχετικά με 

αποζημίωση λόγω πτώσης δένδρου στο αυτοκίνητό της εξαιτίας της κακοκαιρίας με την ονομασία «ΕΛΠΙΔΑ». 

Εγκρίνεται ομόφωνα.   

 

ΘΕΜΑ  13Ο   Η.Δ. αρ. Απόφασης   247 

Έγκριση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα:  



α) Η αλλαγή του τίτλου από Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε  

Έγκριση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και 

β) Οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  

 

 

  Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

 

                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


