
 

           ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 13ην Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ 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 έκτη (6η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020. 

2. Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας και ανανέωσης αδειών χρήσης, συντήρησης και υποστήριξης 

εφαρμογών λογισμικού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 

λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων. 

3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ» προϋπολογισμού 111.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

4. Έγκριση  πρακτικού  φανερής πλειοδοτικής  δημοπρασίας και κατακύρωσης  αποτελέσματος  για την 

εκμίσθωση ακινήτου  27,15 τ.μ. επί της οδου  Π.Καλλιγά  31 & Ρενιέρη  στην  Κοινότητα  Φιλοθέης. 

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 

6. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης». 

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

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό,  9-10-2020 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 14087 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1) ΜΠΟΝΑΤΣΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
2) ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

3) ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
4) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

5) ΞΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 
6) ΧΑΡΟΚΟΠΟ ΠΑΝΤΕΛΗ  

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μαραθωνοδρόμου 95  
Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52  

  
Πληρ.  : Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΣ  

Τηλ. : 213 2014743-4  

Fax : 210 672 2934  
Εmail :epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr ΚΟΙΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

2) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

3) ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 
4) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 

   

  (να παρευρεθούν στην συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας των τακτικών μελών 

με τη σειρά της εκλογής τους). 



Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.).  

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

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

ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.  

9. Ανάθεση στo δικηγόρο Πλάτωνα Νιάδη ως μέλος της δικηγορικής εταιρείας «Νιάδης-Καρύδη & 

Συνεργάτες» για σύνταξη προτάσεων, προσθήκης-αντίκρουσης και παράσταση επί της αγωγής Ιερού 

Ναού Αγίου Δημητρίου Ψυχικού ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

10. Ανάθεση στoν δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο να παραστεί, να συντάξει και καταθέσει προτάσεις ενώπιον 

του  Άρειου Πάγου την 11η /11/2020 επί της Αίτησης Αναίρεσης του Αριστείδη Φλώρου και λοιπών. 

11. Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου  να παραστεί, να συντάξει και καταθέσει 

υπόμνημα ενώπιον του  Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 6η/11/2020 επί της 

Προσφυγής του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού κατά της υπ΄ αριθμ. 19280/6822/2017 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

12. Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παράσχει γνωμοδότηση σχετικά με την 

άσκηση ένδικου μέσου. 

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της IKONOMI IVI του ALEKSANDER, για ρύθμιση ληξιπροθέσμων 

οφειλών. 

14. Έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και ορισμού 

εκπροσώπου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για την σύσταση κοινής Επιτροπής παρακολούθησης, για 

την εκτέλεση της σύμβασης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ». 

15. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση αιμοδοσίας στην Κοινότητα Φιλοθέης για το έτος 2020. 

16. Έγκριση τροποποίησης των με αρ. πρωτ. 10634/7.9.2018 και 12360/15.9.2020 συμβάσεων για την 

παροχή της υπηρεσίας: Συντήρηση Πρασίνου με την εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

17. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατάθεση στεφάνου και τον ανθοστολισμό κατά τον Εορτασμό της 

Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 έτους 2020. 

18. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

19. α) Έγκριση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού β) 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών  εγγράφων της σύμβασης και γ) καθορισμός των 

όρων του διαγωνισμού. 

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

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας. 

21. Λήψη απόφασης για το αίτημα με αρ.πρωτ.1337/1-10-2020 περί αποζημίωσης ή συμψηφισμού στην 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΕ ΕΠΕ». 

22. Έγκριση 3ου Πρακτικού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ». 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 


