
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

10:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5492/7-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Λάβδα Ελένη, 

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  15Ο Η.Δ. 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5524/7-5-2018 απόφασης Δημάρχου  

που ελήφθη γα λόγους κατεπείγοντος. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ισχύουν τα εξής: 

«Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων 

από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη 

συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

Ως εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες ορίζονται γεγονότα απρόβλεπτα (:έκτακτες βλάβες εκτός πλαισίου 

τακτικής συντήρησης) που σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/11-5-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 5906/16-5-2018 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 67ΤΟΩΗ8-ΕΦ9



 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 5164/27-04-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού και επί της οδού Παρίτση, μετά από πτώση μεγάλου πεύκου, 

απαιτήθηκε η χρήση ενός ιδιωτικού γερανοφόρου και ενός καλαθοφόρου για την κοπή και ανέλκυση του 

δένδρου καθώς και εγκλωβισμένου αυτοκινήτου.  

Με βάση τα ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ πρωτ.5524/07-05-2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΛ1ΩΗ8-

ΖΧΩ) περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Μισθώματα μεταφορικών μέσων», με τη  διαδικασία 

του κατεπείγοντος (άρθρο 86 παρ. 2 του Ν.3463/2006 & άρθρο 58 παρ. 2 Ν. 3852/2010) στον ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. 

ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ  που εδρεύει στην οδό :  ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 70, με ΑΦΜ : 019827605,  

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, έναντι του ποσού των  1.116,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.2  και 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν.3463/2006, 

4. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 5164/27-04-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.5524/07-05-2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ;Λ1ΩΗ8-ΖΧΩ), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5524/07-05-2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ;Λ1ΩΗ8-ΖΧΩ) περί 

απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Μισθώματα μεταφορικών μέσων», η οποία εκδόθηκε με 

τη  διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 86 παρ. 2 του Ν.3463/2006 & άρθρο 58 παρ. 2 Ν. 

3852/2010) στον ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ  που εδρεύει στην οδό :  ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 70, με ΑΦΜ : 019827605,  ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, έναντι του ποσού των  1.116,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για τους αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους. 

2. Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού 1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 

206234 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

11ην Μαΐου 2018. 

Ψυχικό, 16-5-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λάβδα Ελένη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: 67ΤΟΩΗ8-ΕΦ9
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