
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12303/2-8-2021 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 

πέντε (5) και απόντες  δυο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος 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 214/6-8-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.:12765/12-8-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

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

Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ 

τριμήνου οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.». 

 
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 και τις όμοιες του άρθρου 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, για τις 

Αποφάσεις των Δημοτικών Νομικών Προσώπων που αφορούν στον απολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. vi του Ν. 4623/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το  

άρθρο 40 παρ. 1 εδαφ. γ’ του Ν. 4735/2020, η έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων (απολογισμών) των νομικών 

προσώπων του δήμου ανάγεται πλέον στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 

Σας παραθέτω, την υπ’ αριθμ. 34/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου 

«Ο.Κ.Α.Π.Α.» σχετικά με την Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου οικ. έτους 2021 και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 

                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                           «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Α’ τριμήνου οικ. έτους 2021» 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                       

   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 6/2021                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1195/30-06-2021 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  34/2021 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      06/2021 
 

Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 30 Ιουνίου 2021, 6ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», 
μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 1158/25-06-2021  πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Βυθούλκα Σοφίας 
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 4ο Η.Δ. 
 

Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ 
τριμήνου οικ. έτους 2021 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 επτά (7). Τα μέλη Κουλουμέντας Παναγιώτης, Πετρίτση-Μουράντ  Αικατερίνη, Μπονάτσος 
Χαράλαμπος, Κουτρουμπής Ιωάννης και Μαζαράκης Γεράσιμος –Αλέξανδρος απουσίαζαν. Το μέλος 
Κουτρουμπής Ιωάννης αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ  
Βυθούλκα Σοφία                                                                      Κουλουμέντας Παναγιώτης 
Παλαιολόγου Μαρία –Χριστίνα                 Πετρίτση-Μουράντ  Αικατερίνη 
Παπαχρόνης Γεώργιος                                                           Μπονάτσος Χαράλαμπος     
Φωτιάδης Δημήτριος                                                              Κουτρουμπής Ιωάννης 
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος                                Μαζαράκης Γεράσιμος –Αλέξανδρος 
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Πάτση Έλενα                                                                              
Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα)                                                                          
                                             
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 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. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

234 παρ. 3 και τις όμοιες του άρθρου 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. vi του Ν. 

4623/2019 και του άρθρου 40 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 4735/2020, η τριμηνιαία έκθεση υποβάλλεται για έγκριση 

στην Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου.     

Με την υπ’ αριθμ. 100/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισµός οικ. έτους 2021 και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθμ. Α.Π. 10951/01-02-2021 Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Με την υπ’ αριθμ. 19/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η πρώτη (1η) υποχρεωτική 
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αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. οικ. 

46735/01.08.2020 (ΦΕΚ Β΄3170) Κ.Υ.Α. “ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253) και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 5 παρ. 1 «Μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021, οι 

Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον 

προϋπολογισμό του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις 

ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και 

μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.…». 

(υπ' αριθμ. πρωτ. 63117 από 28/5/2021 Πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). 

 

Βάσει των 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. 100/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2021 και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθμ. Α.Π. 10951/01-02-2021 

Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ζ. Την υπ’ αριθμ. 19/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε η πρώτη (1η) 

υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 

οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ Β΄3170) Κ.Υ.Α. “ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253) και 

συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ. 1, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 63117 από 28/5/2021 Πράξη του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ι. 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 α’ τριμήνου οικ. έτους 2021 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 οικ. έτους 2021 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών α’ τριμήνου του οικ. έτους 2021 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α’ τριμήνου του οικ. έτους 2021 

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. 10951/01-02-2021 Πράξη του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικ. 

έτους 2021 

4. Την υπ’ αριθμ. 19/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της 

πρώτης (1η) υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2021 (υπ' αριθμ. πρωτ. 63117 από 28/5/2021 Πράξη του Συντονιστή 

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, 
                  αποφασίζει ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 
Α΄τριμήνου έτους 2021  ως εξής: 
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Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  34/2021 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.     ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

Παλαιολόγου Μαρία –Χριστίνα 
Παπαχρόνης Γεώργιος 
Φωτιάδης Δημήτριος 

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ                                                  Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 
                                                                                         Πάτση Έλενα 
                                                                                         Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                      
Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης  
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30/06/2021 
Φιλοθέη 30/06/2021 
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ 
 
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. 34/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Ο.Κ.Α.Π.Α.», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 34/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  

«Ο.Κ.Α.Π.Α.» και ακολούθως την Τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

του Α΄ τριμήνου έτους  2021 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  «Ο.Κ.Α.Π.Α.», ως αναφέρεται στην εισήγηση και η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 214/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Αυγούστου 2021 

Ψυχικό, 12-8-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Γκιζελή Αλίκη  

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 
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