
 

                             

                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                 «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2019»  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      

   

ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 7/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1314/15-05-2019 

ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2019 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      7/2019 

Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             

Από το πρακτικό της, από 14 Μαΐου  2019, 7ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            

Σήμερα 14/05/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 

1163/10-05-2019   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 Η.Δ. 

 

«Υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.». 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν έξι 

(06). Τα μέλη Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις, 

Χριστοπούλου Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  

Λάβδα Ελένη                                                                                                       Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος                 

 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                    Χριστοπούλου Γαβριέλα   

Φουστέρη Μαρία                                                                                               Μαναός Δημήτριος 

 Δημουλά Έλση                                                                               

 

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 

Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την 

υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το Δηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήµου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του 

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και στη συνέχεια με το άρθρο 39 του Ν. 

4257/2014, ορίζονται τα εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 

Δήµου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η 

έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του οικείου Δήµου. Εάν µε την ανωτέρω τριμηνιαία έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού 

έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν 

εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο 

προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, μειώνοντας στο πραγματικό 

ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση 

ελλειμματικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που 

πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

ΑΔΑ: 7ΖΛΟΟΚ79-75Κ



 

Διακυβέρνησης». Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης 

του προϋπολογισµού των Δήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο Δηµοτικό Συμβούλιο 

από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήµου. Κατ’ αντιστοιχία 

λοιπόν των οργάνων διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τα όργανα διοίκησης των Δήμων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, η τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συµβούλιο του Νομικού Προσώπου για έγκριση, κατόπιν εισήγησης του 

υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών.    

Με την υπ’ αριθμ. 108/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός 

οικ. έτους 2019 και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθμ. Α.Π. 1033/333/27-02-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 18/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η 1
η
 

υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθμ. Α.Π. 32301/9152/12-04-

2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (τεκμαιρόμενη νομιμότητα λόγω του ότι παρήλθε 

άπρακτη η δεκαήμερη αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007).    

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, αφού έλαβε υπόψη της: 

Α. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

Β. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

Γ. Το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 

Δ. Το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 

Ε. Την υπ’ αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήµων και Περιφερειών» 

ΣΤ. Την υπ’ αριθμ. 108/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισµός οικ. έτους 2019 και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθμ. Α.Π. 1033/333/27-02-2019 Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ζ. Την υπ’ αριθμ. 18/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε η 1
η
 υποχρεωτική αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθμ. Α.Π. 32301/9152/12-04-2019 Απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Η. Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Νομικού Προσώπου, 

Συμπλήρωσε με τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού και εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο για έγκριση, τους παρακάτω πίνακες, µε βάση τα 

πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Νομικού 

Προσώπου:   

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α’ τριμήνου του έτους 2019 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Α’ τριμήνου του έτους 2019 

 

Παρακαλώ, όπως αποφασίσουμε σχετικά. 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

αφού έλαβε υπόψη του 

 

 

1. Την εισήγηση της Προέδρου 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 

3. Την υπ’ αριθμ. Α.Π. 1033/333/27-02-2019 Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

4.  Την υπ’ αριθμ. Α.Π. 32301/9152/12-04-2019 Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

5. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

6. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

7. Το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 

8. Την υπ’ αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός 

των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήµων και Περιφερειών» 

9. Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 

του Νομικού Προσώπου 

 

 

                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 

                             

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου έτους 2019 ως 

εξής: 
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Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  66/2019 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                     Κούμπα-Κομνηνού Άννα 

                                                                                               Κακαβάς Νικόλαος            

     Χανακούλας Αθανάσιος 

                                                                                               Φουστέρη Μαρία 

                                                                                               Δημουλά Έλση 

 

     

                         
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                      

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου στις  14/05/2019  

Φιλοθέη 15/05/2019  

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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