
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 14ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2026/10-2-2022 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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής και 

Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα. 

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. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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

Δρογγίτη Αλεξάνδρα. 

             

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ               ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ             49/14-2-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                         Αριθμ. – χρον.Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 2549/21-2-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 9Κ11ΩΗ8-Ν9Ψ



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

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 19Ο Η.Δ. 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της 

αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.  Οικονομικού έτους 2022 κατόπιν 

της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού». 

 

 
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 8/2022 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και 

ψήφιση της αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.  Οικονομικού έτους 2022 

κατόπιν της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού», η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  

Τηλ. 210 6822217   

                                          Αριθμ.8/2022 

                               ΦΙΛΟΘΕΗ 9/2/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 3/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την Ενάτη  (9η) του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  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  

Λιάπης Βασίλειος Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Γκιζελή Αλίκη Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Νάκας Αριστείδης  

Σαΐα Αλίκη  
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Ζητρίδης Αλέξιος  

 

 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 του Δήμου Χατζίδης 
Φώτιος 
 
Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
 
ΘΕΜΑ 3Ο Κατάρτιση και ψήφιση της αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.  Οικονομικού έτους 2022 κατόπιν της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού. 
 
Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε 
τα εξής:  
 
Με την υπ’ αριθμ. 167/1-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το  
ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022 του Δήμου και των δύο (2) 
Νομικών Προσώπων αυτού, Ο.Κ.Α.Π.Α. και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 
Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) αποτελεί την οικονομική στοχοθεσία του Δήμου και 
των Νομικών του Προσώπων. Αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες 
υποχρεώσεις, συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού των ανωτέρω, την πορεία 
εκτέλεσης αυτού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους και τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα 
και τα έξοδα σε μηνιαία  βάση. Αποτελείται από τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που 
είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΓΦΚ). 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. οικ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 
Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ 
και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ», οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ο.Π.Δ. αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο 
υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 
που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά 
αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της 
στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων 
υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική 
κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας. 
Λαμβανοντας υπόψη και τα εγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 44485/6.8.2018, 61528/28.9.2020 και 80438/3.11.2021 .  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και  κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 8 Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 17194/8-3-2019, οι φορείς υπέβαλαν  για πρώτη φορά τους 
πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την πραγματοποίηση της 
υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων.   
Κατά  τη νέα διαδικασία, οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο 
Εσωτερικών  ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή 
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων και περιφερειών έχουν 
την αποκλειστική ευθύνη να υποβάλλουν όλους τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του Δήμου.   
Σε συνέχεια των ανωτέρω  και κατόπιν της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού της επιχείρησης που συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα συνεδρίαση σας 
επισυνάπτουμε προς έγκριση  τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας έτους 2022 της 
επιχείρησης  
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Το Δ.Σ.  αφού έλαβε υπόψη: 

1. την εισήγηση της Προέδρου 

2. την με αριθμ.167/1-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022 

του Δήμου 

3. την με αριθμ. 7/2022Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την 

υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 της επιχείρησης 

4. Την με αριθμό. Οικ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 

2942/20.07.2018 τεύχος Β’) 

5. Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με 

αριθμ. πρωτ. 44485/6.8.2018, 61528/28.9.2020 και 80438/3.11.2021 

6. την υπ’ αριθμ. 8 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 

17194/8-3-2019 

μετά από διαλογική συζήτηση: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Καταρτίζει και ψηφίζει την αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού,Οικονομικού έτους 2022 κατόπιν 

της υποχρεωτικής πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της, όπως 

εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

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

παρούσας απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, 

προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση ως αναπόσπαστο μέρος του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) . 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2022 
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                            ΖΗΤΡΙΔΗΣ ΑΛ.………………………………………………. 
 

                                  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ.. ……………………………..………… 
 

                                            ΓΚΙΖΕΛΗ Α. ………………………………………………. 
 

                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ. ……………………..… 
 

                      ΣΑΙΑ ΑΛΙΚΗ……………………………………………… 
 

                                   ΝΑΚΑΣ ΑΡ.  ..……………………………………………… 
 

                     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. 8/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης 

– Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της αναμόρφωσης του 

Πίνακα Στοχοθεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.  Οικονομικού έτους 2022 κατόπιν της 

υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού»,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 8/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: « Κατάρτιση και ψήφιση της αναμόρφωσης του Πίνακα 
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Στοχοθεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.  Οικονομικού έτους 2022 κατόπιν της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού», ως αναφέρεται στην εισήγηση και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο 

αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

14ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 21-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 9Κ11ΩΗ8-Ν9Ψ
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