
ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 14ην Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄π.μ. 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 τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας. 

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

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

ΚΤΙΡΙΩΝ”. 

4. 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%. 

5. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της δημοσίας σύμβασης έργου με τίτλο: 

«Ανάπλαση, Ανάδειξη, Αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (ΠΙΚΙΩΝΗ)».  

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

την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για λόγους προστασίας 

αποκλειστικών δικαιωμάτων. 

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

Μπακογιάννη.   

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την  δημοσίευση ανακοίνωσης περί ενημέρωσης μίσθωσης πούλμαν  για τη 

μεταφορά κατοίκων για θαλάσσια μπάνια.  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό,  10/6/2022 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 8705 

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). 



9. Εξειδίκευση πίστωσης για την  δημοσίευση ανακοίνωσης περί ενημέρωσης για την φιλοξενία παιδιών 

απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδική κατασκήνωση. 

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

ΚΤΕΟ. 

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

ΚΤΕΟ. 

12. 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. 

 

 

Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


