
 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 27ην Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30΄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. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 

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

2. 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. 

3. 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. 

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

του Π/Υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

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

εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

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

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

             

          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Ψυχικό,  22/07/2022 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                 Αριθμ. Πρωτ.: 11230 

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). 



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

σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

9. 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». 

10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση παιδικού κήπου Φιλοθέης 

(Πικιώνη)». 

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

«ΔΗΜΟΣΝΕΤ». 

12. 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». 

 

 

Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


