
           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 30ην Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα 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. Έγκριση 4ης παράτασης μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)». 

2. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2018». 

3. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 37/2020 τεύχους πληροφοριακών στοιχείων και έγκριση ορών διακήρυξης ανοικτού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές – 

Κινηματογραφικές Αποτυπώσεις δήμου, διαχειριστικές – περιβαλλοντικές μελέτες». 

4. Έγκριση  διαγραφής  βεβαιωμένων εσόδων από  χρηματικούς & φορολογικούς  καταλόγους  του Δήμου  

Φιλοθέης  Ψυχικού. 

5. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων  στο θέμα της 

περισυλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη βοήθεια των οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων 

μας-Κανένας Μόνος του τις Γιορτές. 

6. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δράση ενημέρωσης  των πολιτών για την έναρξη ομάδων νοητικής 

ενδυνάμωσης στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.  

            

(ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

(προσθήκη 25ου  & 26ου θέματος Η.Δ.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ψυχικό, 26-11-2020 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                             Αριθμ. Πρωτ.: 16956 

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). 



7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καθώς και παραλαβής του 

αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης  Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  έτους 2021. 

8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ». 

9. Ανάθεση στo δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση της Έφεσης των 

Νικολάου Βαλέρη και Λιντίτας Μπούκρι κατά του Δήμου μας, της Δάφνης Κλούβα υπό την ιδιότητά της ως 

Ληξιάρχου Φιλοθέης και κατά του Ελληνικού Δημοσίου. 

10. Ανάθεση στη δικηγόρο Ιωάννα Παπαλάμπρου να παραστεί, να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 5η/02/2021 επί της Προσφυγής του Δήμου κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

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

προτάσεις στη συζήτηση της Έφεσης του Δήμου κατά της υπ΄αριθμ. 1225/2019 οριστικής απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

12. Αποδοχή ποσού 4.653,63 € που αφορά ανταποδοτικό τέλος Λαϊκών Αγορών για το Α’  εξάμηνο έτους 2020. 

13. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2020 προς τη οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

14. Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 

15. Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση 

ταχυδρομικών τελών. 

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

την όγδοη (8η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

17. Έγκριση της προμήθειας: «Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των: α) Δημοτικού 

βρεφονηπιακού σταθμού οδού Τζαβέλλα Νέου Ψυχικού, β) Δημοτ. βρεφονηπιακού σταθμού οδού Αγίας 

Σοφίας Νέου Ψυχικού και γ) δημοτικού παιδικού σταθμού Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με 

σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές», με τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

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

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος, για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

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

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

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης.  

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

προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 21η/01/21  επί της Αγωγής του Γεωργίου 

Παυλή. 



21. Ανάθεση στo δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να παραστεί ενώπιον του Ε΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 

Αθηνών, που συνεδριάζει στο κτίριο 8 αίθουσα 3 της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στις 3/02/2021, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ προκειμένου να υπερασπιστεί τον Βασίλειο Κόγο, με την ιδιότητα του Δ/ντη 

Τεχνικής Υπηρεσίας, σε υπόθεση για την οποία κατηγορείται  στο πλαίσιο των καθηκόντων του. 

22. Ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό 

κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για την αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 

στους χώρους εργασίας στα πλαίσια  της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-19. 

23. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων Χριστούγεννα 2020. 

24. 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: «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους 

της περιφέρειας Αττικής». 

25. Oρισμός  Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη σύνταξη προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 45/2020 μελέτης με 

τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 

26. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 

«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» 

 

 

 

           

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

 


