
  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2482/18-2-2022 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 πέντε (5) και απόντες δύο(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 και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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

Μάντακα Στυλιανή. 

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

             

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ               ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ            54/23-2-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52           Αριθμ.  Πρωτ.: 2820/23-2-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

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



  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 4Ο Η.Δ. 

Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης του Δ.Σ. της 

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

 «Κατάρτιση και ψήφιση της Α’ (υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 της επιχείρησης». 

 

Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε : 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 

7/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ). Η ορθή επανάληψη έγκειται στις εξής αλλαγές:  

 Προστέθηκε νέος κωδικός 10. 6615.0009 με τίτλο «Έκδοση  βιβλίου για την ανάδειξη του 

αποτυπώματος της Επανάστασης του 1821 στο ελληνικό βιβλίο για παιδιά, με σκοπό την 

προαγωγή  της ιστορικής μνήμης καθώς και των  πολιτιστικών και πνευματικών  

ενδιαφερόντων  των δημοτών κάθε ηλικίας» ποσού 3.800,00 ΕΥΡΩ 

 Στις μειώσεις των εξόδων ο ΚΑ 15. 6471.0004 με τίτλο «Έξοδα λοιπών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης” μειώθηκε ισόποσα (3.800,00 ΕΥΡΩ), με αποτέλεσμα να 

παραμείνει ίδιο το αποθεματικό αξίας 757,82 ευρώ. 

Ως εκ τούτου η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 

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

Α’ (υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της επιχείρησης» 

έχει ως ακολούθως: 

 
 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                       Αριθμ.7/2022 

                                        ΦΙΛΟΘΕΗ 9/2/2022 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό 2/2022 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  

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 2ο  Κατάρτιση και ψήφιση της Α’ (υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 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 2022, ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης καταρτίστηκε 

σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού 

έτους 2022 (ΚΥΑ οικ.55040/2021 - ΦΕΚ 3291/26.7.2021 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).7 

Στο άρθρο 5 της ιδίας ΚΥΑ ορίζεται ότι «Μετά τη λήξη της χρήσης 2021 και έως το τέλος 
Φεβρουαρίου του 2022, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις 
παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2022 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 31.12.2021, προκειμένου αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός...». 
Ειδικότερα: στο Χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης εγγράφεται το ποσό που 

προέκυψε κατά την 31.12.2021 όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) 

των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις 

εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. 

Στις οφειλές ΠΟΕ ΚΑ 81 θα εγγραφεί το πραγματικό ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων 

όπως προκύπτει από το ισοζύγιο της γενικής λογιστικής στις 31-12-2021. 

Στους κωδικούς των συνεχιζόμενων συμβάσεων (πολυετών υποχρεώσεων)  θα εγγραφεί το 

ακριβές υπόλοιπο ποσό της σύμβασης όπως αυτό έχει μεταφερθεί στη νέα χρήση 2022. 

Επίσης, 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. 

H εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για την εγγραφή νέων εσόδων και 

χορηγίας αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων ανάγεται στην αρμοδιότητα της 

λογιστικής υπηρεσίας (άρθρο 8 περίπτωση β΄ Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’). 

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')  

2.Την ΚΥΑ οικ.55040/2021 - ΦΕΚ 3291/26.7.2021 τεύχος Β’ 

3.Την με αριθμό 53/22.10.2021 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. αναφορικά με την κατάρτιση και 

ψήφιση  του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2022 

4.Την με αριθμό 304/3-11-2021 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού,  του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικονομικού έτους 2022 

5.Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

 

εισηγείται την πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2022, η οποία 

έχει ως ακολούθως: 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  



  

  

Το γενικό σύνολο αυξήσεων των Κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 

131.805,00 ευρώ. 

Από τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό της επιχείρησης διαμορφώνεται στο ποσό 

των 131.805,00 ευρώ (00,00 € +131.805,00 €). 

 

Το σύνολο μειώσεων των Κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 126.195,10 ευρώ 

το οποίο αφορά στη διαμόρφωση του Χρηματικού Υπολοίπου κατά την 31.12.2021. Από τις 

παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό της επιχείρησης διαμορφώνεται στο ποσό των 

5.609,90 ευρώ (131.805,00 € -126.195,10 €). 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μειώσεις εξόδων 

 

 

 

Το ποσό των 97.958,52 € από τις παραπάνω μειώσεις, προστίθεται στο αποθεματικό της 

επιχείρησης (96.958,52 €+5.609,90 €) το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό 103.568,42€. 

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

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

2119.0001 Τακτικά έσοδα από την χρηματοδότηση του Δήμου 41.667,00 125.005,00 166.672,00

2211.0002

Έκτακτα έσοδα από ΟΑΕΔ για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης

ανέργων ηλικίας 55-67 10.000,00 6.000,00 16.000,00

4142.0001 Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ εξετ.Προδικαστ. Προσφυγών 0,00 500,00 500,00

4124.0003 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 0,00 300,00 300,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ 131.805,00

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

5119

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών της Επιχείρησης 470.789,55 126.195,10 344.594,45

0,00
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ 126.195,10

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

00.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.400,00 98,06 2.301,94

00.8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.864,30 4,09 1.860,21

00.8115.0001 Διάφορα έξοδα 5.203,92 5.203,92 0,00

00.8117.0001 Λοιπά έξοδα 20.038,00 4.148,01 15.889,99

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 13.200,00 279,01 12.920,99

15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14.000,00 4.079,28 9.920,72

10.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 12.647,00 9.783,22 2.863,78

15.8115
Διάφορα έξοδα

9.000,00 8.827,43 172,57

10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.000,00 1.000,00 0,00

10.6117.0008
Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού δραστηριοτήτων 

του Τομέα Ανάπτυξης της επιχείρησης 14.000,00 2.235,50 11.764,50

10.6117.0007
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού δραστηριοτήτων του Τομέα

Ανάπτυξης της επιχείρησης 3.000,00 1.700,00 1.300,00

10.6142.0002 Υπηρεσίες διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 15.000,00 12.000,00 3.000,00

10.6142.0004 Δημιουργικό ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 22.000,00 17.000,00 5.000,00

10.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή τρένου Οικολογικού πάρκου 12.000,00 4.500,00 7.500,00

10.6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού της επιχείρησης 15.000,00 13.300,00 1.700,00

10.6615.0001 Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 15.000,00 10.000,00 5.000,00

15.6471.0004 Εξοδα λοιπών πολιτιστικών  δραστηριοτήτων της επιχείρησης 25.000,00 3.800,00 21.200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 97.958,52



  

 
 
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων 
ποσού 102.810,60€ (87.924,76€ +14.885,84€) αφαιρείται από το αποθεματικό της 
επιχείρησης (103.568,42€.- 102.810,60€) το οποίο τελικώς  διαμορφώνεται στο ποσό των 
757,82 €. 
 
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.55040/2021 - ΦΕΚ 3291/26.7.2021 τεύχος Β’ 

3.Την με αριθμό 53/22.10.2021 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. αναφορικά με την κατάρτιση και 

ψήφιση  του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2022 

4.Την με αριθμό 304/3-11-2021 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού,  του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικονομικού έτους 2022 

5.Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 
6.Την εισήγηση της Προέδρου 
 
 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την κατάρτιση και ψήφιση της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού έτους 2022  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης -

Ψυχικού ως εξής: 

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.000,00 7.757,76 17.757,76

10.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 235,60 235,60

10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.000,00 9.817,52 15.817,52

00.8224.0003 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 0,00 300,00 300,00

00.8242.0001 Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ εξετ.Προδικαστ. Προσφυγών 0,00 500,00 500,00

00.6142.0002
Αποπληρωμή Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της 

Επιχείρησης 2.000,00 2.464,00 4.464,00

10.6117.0004
Αποπληρωμή  υπηρεσιών υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση της 

Επιχείρησης 9.000,00 3,00 9.003,00

10.6142.0003 Αποπληρωμή υπηρεσιών διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 1.874,88 11.297,02 13.171,90

10.6142.0005 Aποπληρωμή Δημιουργικού ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 2.500,00 19.262,00 21.762,00

10.6142.0012

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικτυακού δίαυλου επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών μέσω της ιστοσλίδας της επιχείρησης για τη λήψη μέτρων αποτροπής 

διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας 7.440,00 2.500,00 9.940,00

10.6262.0013

Αποπληρωμή Συντηρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην

κτιρίων)  του προαύλιου χώρου του Οικολογικού Πάρκου 4.610,00 1.652,00 6.262,00

10.6264.0002 Αποπληρωμή Συντήρησης και επισκευής τρένου Οικολογικού πάρκου 2.185,60 5.415,60 7.601,20

10.6265.0006 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 1.600,00 1.281,59 2.881,59

10.6274.0002 Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων Επιχείρησης 3.600,00 13.960,38 17.560,38

10.6612.0002 Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων της Επιχείρησης 2.185,60 312,29 2.497,89

10.6615.0002 Αποπληρωμή εκτυπώσεων ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 17.724,00 6.166,00 23.890,00

10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Επιχείρησης 25.400,00 3.000,00 28.400,00

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 97.000,00 2.000,00 99.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 87.924,76

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

00.6142.0008
Αποπληρωμή απολυμάνσεων χώρων - κτιρίων 0,00 843,84 843,84

10.6142.0013

Αποπληρωμή για την περισυλλογή και μεταφορά χριστουγεννιάτικου 

φωτοστολισμένου δέντρου 0,00 992,00 992,00

00.6031.0002 Αποδοχές Διευθυντή επί θητεία της επιχείρησης  0,00 8.000,00 8.000,00

00.6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές Διευθυντή επί θητεία της Επιχείρησης  0,00 1.250,00 1.250,00

10.6615.0009

Εκδοση  βιβλίου για την ανάδειξη του αποτυπώματος της Επανάστασης του 1821 

στο ελληνικό βιβλίο για παιδιά, με σκοπό την προαγωγή  της ιστορικής μνήμης 

καθώς και των  πολιτιστικών και πνευματικών  ενδιαφερόντων  των δημοτών κάθε 

ηλικίας 0,00 3.800,00 3.800,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 14.885,84



  

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  

  

Το γενικό σύνολο αυξήσεων των Κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 

131.805,00 ευρώ. 

Από τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό της επιχείρησης διαμορφώνεται στο ποσό 

των 131.805,00 ευρώ (00,00 € +131.805,00 €). 

 

Το σύνολο μειώσεων των Κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 126.195,10 ευρώ 

το οποίο αφορά στη διαμόρφωση του Χρηματικού Υπολοίπου κατά την 31.12.2021. Από τις 

παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό της επιχείρησης διαμορφώνεται στο ποσό των 

5.609,90 ευρώ (131.805,00 € -126.195,10 €). 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μειώσεις εξόδων 

 

 

 

Το ποσό των 97.958,52 € από τις παραπάνω μειώσεις, προστίθεται στο αποθεματικό της 

επιχείρησης (96.958,52 €+5.609,90 €) το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό 103.568,42€. 

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

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

2119.0001 Τακτικά έσοδα από την χρηματοδότηση του Δήμου 41.667,00 125.005,00 166.672,00

2211.0002

Έκτακτα έσοδα από ΟΑΕΔ για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης

ανέργων ηλικίας 55-67 10.000,00 6.000,00 16.000,00

4142.0001 Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ εξετ.Προδικαστ. Προσφυγών 0,00 500,00 500,00

4124.0003 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 0,00 300,00 300,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ 131.805,00

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

5119

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών της Επιχείρησης 470.789,55 126.195,10 344.594,45

0,00
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ 126.195,10

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

00.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.400,00 98,06 2.301,94

00.8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.864,30 4,09 1.860,21

00.8115.0001 Διάφορα έξοδα 5.203,92 5.203,92 0,00

00.8117.0001 Λοιπά έξοδα 20.038,00 4.148,01 15.889,99

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 13.200,00 279,01 12.920,99

15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14.000,00 4.079,28 9.920,72

10.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 12.647,00 9.783,22 2.863,78

15.8115
Διάφορα έξοδα

9.000,00 8.827,43 172,57

10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.000,00 1.000,00 0,00

10.6117.0008
Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού δραστηριοτήτων 

του Τομέα Ανάπτυξης της επιχείρησης 14.000,00 2.235,50 11.764,50

10.6117.0007
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού δραστηριοτήτων του Τομέα

Ανάπτυξης της επιχείρησης 3.000,00 1.700,00 1.300,00

10.6142.0002 Υπηρεσίες διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 15.000,00 12.000,00 3.000,00

10.6142.0004 Δημιουργικό ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 22.000,00 17.000,00 5.000,00

10.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή τρένου Οικολογικού πάρκου 12.000,00 4.500,00 7.500,00

10.6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού της επιχείρησης 15.000,00 13.300,00 1.700,00

10.6615.0001 Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 15.000,00 10.000,00 5.000,00

15.6471.0004 Εξοδα λοιπών πολιτιστικών  δραστηριοτήτων της επιχείρησης 25.000,00 3.800,00 21.200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 97.958,52



  

 
 
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων 
ποσού 102.810,60€ (87.924,76€ +14.885,84€) αφαιρείται από το αποθεματικό της 
επιχείρησης (103.568,42€.- 102.810,60€) το οποίο τελικώς  διαμορφώνεται στο ποσό των 
757,82 €. 
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 7/2022 
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.. ……………………………..………… 
 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.000,00 7.757,76 17.757,76

10.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 235,60 235,60

10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.000,00 9.817,52 15.817,52

00.8224.0003 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 0,00 300,00 300,00

00.8242.0001 Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ εξετ.Προδικαστ. Προσφυγών 0,00 500,00 500,00

00.6142.0002
Αποπληρωμή Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της 

Επιχείρησης 2.000,00 2.464,00 4.464,00

10.6117.0004
Αποπληρωμή  υπηρεσιών υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση της 

Επιχείρησης 9.000,00 3,00 9.003,00

10.6142.0003 Αποπληρωμή υπηρεσιών διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης 1.874,88 11.297,02 13.171,90

10.6142.0005 Aποπληρωμή Δημιουργικού ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 2.500,00 19.262,00 21.762,00

10.6142.0012

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικτυακού δίαυλου επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών μέσω της ιστοσλίδας της επιχείρησης για τη λήψη μέτρων αποτροπής 

διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας 7.440,00 2.500,00 9.940,00

10.6262.0013

Αποπληρωμή Συντηρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην

κτιρίων)  του προαύλιου χώρου του Οικολογικού Πάρκου 4.610,00 1.652,00 6.262,00

10.6264.0002 Αποπληρωμή Συντήρησης και επισκευής τρένου Οικολογικού πάρκου 2.185,60 5.415,60 7.601,20

10.6265.0006 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 1.600,00 1.281,59 2.881,59

10.6274.0002 Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων Επιχείρησης 3.600,00 13.960,38 17.560,38

10.6612.0002 Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων της Επιχείρησης 2.185,60 312,29 2.497,89

10.6615.0002 Αποπληρωμή εκτυπώσεων ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης 17.724,00 6.166,00 23.890,00

10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Επιχείρησης 25.400,00 3.000,00 28.400,00

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 97.000,00 2.000,00 99.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 87.924,76

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

00.6142.0008
Αποπληρωμή απολυμάνσεων χώρων - κτιρίων 0,00 843,84 843,84

10.6142.0013

Αποπληρωμή για την περισυλλογή και μεταφορά χριστουγεννιάτικου 

φωτοστολισμένου δέντρου 0,00 992,00 992,00

00.6031.0002 Αποδοχές Διευθυντή επί θητεία της επιχείρησης  0,00 8.000,00 8.000,00

00.6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές Διευθυντή επί θητεία της Επιχείρησης  0,00 1.250,00 1.250,00

10.6615.0009

Εκδοση  βιβλίου για την ανάδειξη του αποτυπώματος της Επανάστασης του 1821 

στο ελληνικό βιβλίο για παιδιά, με σκοπό την προαγωγή  της ιστορικής μνήμης 

καθώς και των  πολιτιστικών και πνευματικών  ενδιαφερόντων  των δημοτών κάθε 

ηλικίας 0,00 3.800,00 3.800,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 14.885,84



  

                                        ΓΚΙΖΕΛΗ Α. ………………………………………………. 
 
                                        ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ. ……………………..…         
 

          ΣΑΙΑ ΑΛΙΚΗ……………………………………………... 
 

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

           ΛΙΑΠΗΣ Β………………………………………………. 
                                       

 Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

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 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 τουΝ. 4735/2020, 

4. Την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 

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

ψήφιση της Α’ (υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022 της επιχείρησης», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 

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

Α’ (υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της επιχείρησης», 

ως αναφέρεται στην εισήγηση και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της 

παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 23-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


