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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  

                                     

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

           

          Αριθμ. 69 / 2012 

                   Αριθ. πρωτ.332 / 07-01-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις  είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με 

το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) 

και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) 

μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη, και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής Κοντολέων Στυλιανός 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Γαλάνης Δημήτριος 

Γάτος Αλκιβιάδης Χατζηβασιλείου Μυρένα 

Διαμαντόπουλος Δημήτριος Καρέλλας Παναγής 

Ρέγγος Ιωάννης Δουνδουλάκη Ελένη  

Χαροκόπος Παντελής   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του 

Δήμου, Ιωάννα Χιώτη.  

 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Κατάρτιση και Ψήφιση τροποποίησης του Κανονισμού Οικονομικής 

Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού.  

 

Επί του 3
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:  

Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 και με την με αριθμό  

49/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο 

Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της  Επιχείρησης.   
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Στην παρούσα συνεδρίαση, προτείνεται η Κατάρτιση και Ψήφιση τροποποίησης του 

Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Επιχείρησης για τους παρακάτω λόγους: 

 

1. Στο άρθρο 8 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της επιχείρησης 

αναφέρεται ως ανώτατο όριο πάγιας προκαταβολής το ποσό των 2.000 ευρώ. 

Το ανώτατο όμως όριο της πάγιας προκαταβολής, για δήμους με πληθυσμό από δέκα 

χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους, καθορίζεται στο 

ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 173 

«Πάγια προκαταβολή» του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων, 3463/2006. 

2.Στο άρθρο 6 παρ 1. αναφέρεται η υποχρέωση έκδοσης γραμμάτιου είσπραξης για 

τις συνολικές εισπράξεις της ημέρας, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, επομένως 

διαγράφεται η παρ.1.  

3. Στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι για κάθε πληρωμή δαπάνης εκδίδεται χρηματικό 

ένταλμα γεγονός που δεν ισχύει εφόσον το ΝΠΙΔ δεν υποχρεούται στην έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω στην κρίση σας σχέδιο τροποποίησης  του Κανονισμού 

Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – 

Ψυχικού και προτείνω την κατ’ άρθρο συζήτησή του και την εν συνεχεία ψήφιση του, 

μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο. 

 

Με την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι οι αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή  κοινοτικό 

συμβούλιο, αν αυτές αφορούν την έγκριση των κανονισμών του άρθρου 257 του ιδίου 

νόμου. 

 

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο τροποποιημένο Κανονισμό 

Οικονομικής Διαχείρισης στον οποίο επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις, είδε τις 

παραπάνω διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τροποποίηση του Κανονισμού Οικονομικής 

Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού. Ο 

τροποποιημένος κανονισμός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  για την προώθηση 

της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την 

απαιτούμενη έγκριση. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69 /2012 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης. 

Τα μέλη του Δ.Σ. θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία της επόμενης Συνεδρίασης 

τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. 

 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 
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Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

Ο Πρόεδρος           Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ               

H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       

 

Τα μέλη                      

                                Α. ΓΑΤΟΣ                       

                                 Ι. ΡΕΓΓΟΣ              

                                Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    

          Π. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ 

   

   

 

Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 

                                            

 

 

 

 

 

                                        ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ  
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