
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  19ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  11376/15-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. 

της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

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

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν έξι 

(6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ Ξυριδάκης Παντελής..  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης 

μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος. 

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

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                          ΑΔΑ:    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                             197/19-7-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 11909/26-7-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ 2Ο Η.Δ. 

Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού. 

    

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 40/2021 απόφαση της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), η οποία έχει ως ακολούθως:  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217   
  Αριθμ.40/2021 

                     Αριθ. Πρωτ.665/16-7-2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   

 

Από το πρακτικό 7/2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την δεκάτη έκτη (16
η
) του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, στην 

έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  

συνήλθαν μέσω της πλατφόρμας Webex, με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της 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) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Χαροκόπος Παντελής  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Γκιζελή Αλίκη Νάκας Αριστείδης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Σαΐα Αλίκη  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Ζητρίδης Αλέξιος  

Λιάπης Βασίλειος  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης 

μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ.163 (Α.Π. 

33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, ο υπάλληλος της επιχείρησης Χατζίδης 

Φώτιος.  
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Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο

 Κατάρτιση και ψήφιση της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

της επιχείρησης 

 

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:  
Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και 
είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση (παρ 1 Άρθρο 260 Ν. 3463/06). 
Οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ  
δεδομένου ότι καμία διάταξη δεν αναφέρει τον τύπο προϋπολογισμού των επιχειρήσεων ΟΤΑ. Είναι ελεύθερες να 
χρησιμοποιούν όποιον τύπο προϋπολογισμού επιθυμούν, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τους σκοπούς και 
δραστηριότητες που αναπτύσσουν. Για το οικονομικό έτος 2020, ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού 
έτους 2020 ΚΥΑ οικ.55905/2019 -ΦΕΚ 3054/2019 τεύχος Β’). Ειδικότερα, Οι Κ.Α. εσόδων και δαπανών 
διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της ανωτέρω  ΚΥΑ. 
Σε κάθε περίπτωση, λόγω της σύνδεσης της οικονομικής διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με αυτής του 
οικείου Ο.Τ.Α., αντίστοιχα, των δημοσιονομικών επιπτώσεων που δύναται να επέλθουν σε βάρος του Ο.Τ.Α. από τη 
λειτουργία του νομικού του προσώπου, η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης διέπεται από τις γενικές 
αρχές που ισχύουν για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα 
της ενότητας και της καθολικότητας, της εξειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων 
καθώς και της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού. Εξάλλου, η ως άνω ερμηνευτική εκδοχή δεν 
αναιρείται εκ του ότι ο νόμος δεν επιβάλλει στις Κοινωφελείς την υποχρεωτική τήρηση του Κωδικολογίου που ισχύει 
για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων, των ν.π.δ.δ. και των ιδρυμάτων αυτών, διότι η διακριτική 
ευχέρεια των Επιχειρήσεων ως προς την εφαρμογή του Κωδικολογίου εντάσσεται στο πλαίσιο της περιορισμένης 
ευελιξίας που παρέχεται σε αυτές, η οποία, όμως, δεν τις απαλλάσσει από την τήρηση των προαναφερθεισών 
γενικών αρχών, προεχόντως στην περίπτωση που οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια ένταξης στους 
φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, δηλαδή 
συνιστούν θεσμικές μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος και είναι παραγωγοί λοιπού μη 
εμπορεύσιμου προϊόντος, του οποίου η παραγωγή προορίζεται για ατομική-συλλογική κατανάλωση, 
χρηματοδοτείται δε κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ μέρους μονάδας που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, 
δηλαδή από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή 
που αναγράφεται στον προϋπολογισμό είναι αντίθετη προς την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων. 
(Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πρακτικά Συν. 16ης/2.6.2015). 
 
Στην αρμοδιότητα της λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται η εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για την 
εγγραφή νέων εσόδων και χορηγίας αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 8 περίπτωση β΄ Β.Δ. 17-
5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της 
απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, 
απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 
28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 
ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης 
αναμόρφωσης.  
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση 
του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  
Λόγω της δημιουργίας επειγουσών αναγκών καθίσταται επιτακτική η πρόβλεψη νέων πιστώσεων, η ενίσχυση 
υπαρχουσών που κρίθηκαν ανεπαρκείς καθώς και η μείωση αυτών που κρίθηκαν επαρκείς. 
Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των δημοτικών 

επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19). 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία της επιχείρησης  αφού έλαβε υπόψη:  
1. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')  
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2. Την ΚΥΑ οικ.55905/2019 -ΦΕΚ 3054/2019 τεύχος Β’ 

3. Την με αριθμό 105/6.12.2019 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. αναφορικά με την κατάρτιση και ψήφιση  του 

προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2020 

4. Την με αριθμό 278/18.12.2019 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του προϋπολογισμού της 

επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 

5. Την με αριθμό 155/31-5-2021 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  4ης Αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της επιχείρησης» 

6. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

εισηγείται την πέμπτη (5η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Με την με αριθμ. 155/31-5-2021 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναφορικά με τη 
ψήφιση της  τέταρτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικονομικού έτους 2021 το 
αποθεματικό της  διαμορφώθηκε στο ποσό των 85,83 €. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μειώσεις εξόδων 

 

Το ποσό των 59.980,00€ από τις παραπάνω μειώσεις, προστίθεται στο αποθεματικό της επιχείρησης (85,83 €  

+59.980,00€) το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό των 60.065,83€ 

Ενίσχυση  υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων:  

 

Το ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών Κ.Α. και νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων ποσού 60.000,00€ (27.000,00€ 

+33.000,00€) αφαιρείται από το αποθεματικό της επιχείρησης (60.065,83€ -60.000,00€ €) το οποίο τελικώς  

διαμορφώνεται στο ποσό των  65,83 €. 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6264.0001 Συντήρηση  και επισκευή τρένου Οικολογικού πάρκου 24.800,00 12.800,00 12.000,00

10.6262.0011 Συντήρηση κήπων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 16.000,00 2.980,00 13.020,00

00.6142.0001 Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της Επιχείρησης 10.000,00 5.500,00 4.500,00

10.6041.0001 Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης 65.000,00 28.700,00 36.300,00

10.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές  έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης 20.500,00 10.000,00 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 59.980,00

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6142.0004 Δημιουργικό ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 7.000,00 3.000,00 10.000,00

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 83.000,00 9.000,00 92.000,00

10.6052.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Επιχείρησης 21.400,00 4.000,00 25.400,00

10.6142.0002
Υπηρεσίες διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 3.500,00 1.000,00 4.500,00

10.6615.0001
Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 15.000,00 1.000,00 16.000,00

15.6041.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα

Βοήθεια στο Σπίτι 31.300,00 2.000,00 33.300,00

15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα βοήθεια 

στο σπίτι 8.000,00 1.000,00 9.000,00

15.6471.0004 Έξοδα λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 11.000,00 4.000,00 15.000,00

15.6474.0004
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 8.500,00 2.000,00 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 27.000,00

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6615.0007

Εκδοση πολιτιστικού - φωτογραφικού  λευκώματος για την προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με σκοπό την προαγωγή 

των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφέροντων των δημοτών 0,00 33.000,00 33.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 33.000,00

ΑΔΑ: Ψ2ΑΨΩΗ8-7Θ3



Το Διοικητικό  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')  

2. Την ΚΥΑ οικ.55905/2019 -ΦΕΚ 3054/2019 τεύχος Β’ 

3. Την με αριθμό 105/6.12.2019 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. αναφορικά με την κατάρτιση και ψήφιση  του 

προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2020 

4. Την με αριθμό 278/18.12.2019 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του προϋπολογισμού της 

επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 

5. Την με αριθμό 155/31-5-2021 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  4ης Αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της επιχείρησης» 

6. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

7. Την εισήγηση της Προέδρου 

μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την κατάρτιση και ψήφιση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021  της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης -Ψυχικού ως εξής: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μειώσεις εξόδων 

 

Το ποσό των 59.980,00€ από τις παραπάνω μειώσεις, προστίθεται στο αποθεματικό της επιχείρησης (85,83 €  

+59.980,00€) το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό των 60.065,83€ 

Ενίσχυση  υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων:  

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6264.0001 Συντήρηση  και επισκευή τρένου Οικολογικού πάρκου 24.800,00 12.800,00 12.000,00

10.6262.0011 Συντήρηση κήπων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 16.000,00 2.980,00 13.020,00

00.6142.0001 Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της Επιχείρησης 10.000,00 5.500,00 4.500,00

10.6041.0001 Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης 65.000,00 28.700,00 36.300,00

10.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές  έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης 20.500,00 10.000,00 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 59.980,00

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6142.0004 Δημιουργικό ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 7.000,00 3.000,00 10.000,00

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 83.000,00 9.000,00 92.000,00

10.6052.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Επιχείρησης 21.400,00 4.000,00 25.400,00

10.6142.0002
Υπηρεσίες διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 3.500,00 1.000,00 4.500,00

10.6615.0001
Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 15.000,00 1.000,00 16.000,00

15.6041.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα

Βοήθεια στο Σπίτι 31.300,00 2.000,00 33.300,00

15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα βοήθεια 

στο σπίτι 8.000,00 1.000,00 9.000,00

15.6471.0004 Έξοδα λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 11.000,00 4.000,00 15.000,00

15.6474.0004
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 8.500,00 2.000,00 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 27.000,00

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6615.0007

Εκδοση πολιτιστικού - φωτογραφικού  λευκώματος για την προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με σκοπό την προαγωγή 

των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφέροντων των δημοτών 0,00 33.000,00 33.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 33.000,00

ΑΔΑ: Ψ2ΑΨΩΗ8-7Θ3



Το ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών Κ.Α. και νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων ποσού 60.000,00€ (27.000,00€ 

+33.000,00€) αφαιρείται από το αποθεματικό της επιχείρησης (60.065,83€ -60.000,00€ €) το οποίο τελικώς  

διαμορφώνεται στο ποσό των  65,83 €. 

 

2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  για την προώθηση της παρούσας απόφασης στην 

Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση κ.iv. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2021 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το  παρόν 

πρακτικό ως ακολούθως: 

Η Πρόεδρος                         ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ……………………………………….………………… 
Τα μέλη                                ΓΑΤΟΣ Α. ……………………………………………………………. 
                                             ΓΚΙΖΕΛΗ Α. …………………………………………………………. 
                                              ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ ………………………………..…         
                                              ΣΑΙΑ ΑΛΙΚΗ..………………………….……………….. 
                                              ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ.. …………………………………………………..  
                                              ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α. …………………………………………………………                                                                                  
                                             ΛΙΑΠΗΣ Β. ..……………………………………………… 

 

 
 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Την υπ΄ αριθμ. 40/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

     Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 40/2021 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021 της επιχείρησης», 

Η 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) έχει ως ακολούθως: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μειώσεις εξόδων 

ΑΔΑ: Ψ2ΑΨΩΗ8-7Θ3



 
Το ποσό των 59.980,00€ από τις παραπάνω μειώσεις, προστίθεται στο αποθεματικό της επιχείρησης (85,83 €  

+59.980,00€) το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό των 60.065,83€ 

Ενίσχυση  υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων:  

 

Το ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών Κ.Α. και νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων ποσού 60.000,00€ (27.000,00€ 

+33.000,00€) αφαιρείται από το αποθεματικό της επιχείρησης (60.065,83€ -60.000,00€ €) το οποίο τελικώς  

διαμορφώνεται στο ποσό των  65,83 €. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6264.0001 Συντήρηση  και επισκευή τρένου Οικολογικού πάρκου 24.800,00 12.800,00 12.000,00

10.6262.0011 Συντήρηση κήπων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 16.000,00 2.980,00 13.020,00

00.6142.0001 Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της Επιχείρησης 10.000,00 5.500,00 4.500,00

10.6041.0001 Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης 65.000,00 28.700,00 36.300,00

10.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές  έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης 20.500,00 10.000,00 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 59.980,00

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6142.0004 Δημιουργικό ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 7.000,00 3.000,00 10.000,00

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 83.000,00 9.000,00 92.000,00

10.6052.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Επιχείρησης 21.400,00 4.000,00 25.400,00

10.6142.0002
Υπηρεσίες διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 3.500,00 1.000,00 4.500,00

10.6615.0001
Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 15.000,00 1.000,00 16.000,00

15.6041.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα

Βοήθεια στο Σπίτι 31.300,00 2.000,00 33.300,00

15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα βοήθεια 

στο σπίτι 8.000,00 1.000,00 9.000,00

15.6471.0004 Έξοδα λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 11.000,00 4.000,00 15.000,00

15.6474.0004
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 8.500,00 2.000,00 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 27.000,00

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6615.0007

Εκδοση πολιτιστικού - φωτογραφικού  λευκώματος για την προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με σκοπό την προαγωγή 

των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφέροντων των δημοτών 0,00 33.000,00 33.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 33.000,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

19ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 26-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

   Χαροκόπος Παντελής  
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