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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                        Αριθμ.5/2018 

                                         Αριθ. Πρωτ.100/23-1-2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 2/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

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

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 13.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της 

οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του 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 δέκα (10)  

και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής Λάβδα Ελένη 

Ζαφρακοπούλου Σοφία Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης Μπουντουράκης Θεοδόσιος 

Χαροκόπος Παντελής  

Ρέγγος Ιωάννης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος   

Παπαμιχαήλ Ελευθέριος  

Μπούρας Θεόδωρος   

Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος  

Χανακούλας Αθανάσιος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή 

Αναστασίου.  

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2018 

 

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα 

εξής:  

 

ΑΔΑ: Ω3ΠΒΟΛΝ0-ΖΙΒ
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Προτείνεται η αποδέσμευση των πιο κάτω ποσών από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017: 

Σύμφωνα  και με τις διατάξεις της παρ. 2α,β του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016, οι αναλήψεις 

υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση 

πραγματοποίησης της δαπάνης, έλλειψη νόμιμων παραστατικών, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου 

ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου 

οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του οργάνου που διέθεσε τη πίστωση.  

Ως μη εκτελεσθέν ποσό νοείται εκείνο το οποίο δεν έχει πληρωθεί.  

 

Συγκεκριμένα οι ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης αναφέρονται στον πινάκα που ακολουθεί. 

 

Α/Α

  

Κ.Α Α.Α.Υ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟ 

1. 20.04.0001 4/8-1-2018 Αμοιβές εξωτερικών 

συνεργατών (Ε.Δ.) 
1.310,00 € 

2. 40.02.0004 2/8-1-2018 Δράσεις κοινωνικής 

δικτύωσης και 

αλληλεγγύης (έρευνα, 

νέες δράσεις, σχέδια 

δράσης) 

2.500,00 € 

 

Το Δ.Σ.  αφού έλαβε  υπόψη : 

 Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 γ. Τις 

εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. 

Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 δ. Το υπ’ αρ. 2/112634/0023 έγγραφο του ΥΠΕΣ  

  Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του αρμοδίου οργάνου για τις οποίες η δαπάνη έχει 

ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή 

εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, 

 

 και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την ανατροπή των κάτωθι προτάσεων αναλήψεων υποχρέωσης αποδέσμευσης, 

στους αντίστοιχους προς αυτές Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού 2018 της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού, ως εξής:  

 

2.  

Α/Α

  

Κ.Α Α.Α.Υ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟ 

1. 20.04.0001 4/8-1-2018 Αμοιβές εξωτερικών 

συνεργατών (Ε.Δ.) 
1.310,00 € 

2. 40.02.0004 2/8-1-2018 Δράσεις κοινωνικής 

δικτύωσης και 

αλληλεγγύης (έρευνα, 

νέες δράσεις, σχέδια 

δράσης) 

2.500,00 € 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2018 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

ΑΔΑ: Ω3ΠΒΟΛΝ0-ΖΙΒ
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. 

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

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

         

Ο Πρόεδρος                   Π.ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ…………………………….…………………………….. 
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                                        Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ………..……………………………………… 

 

                                        Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ …….…………………………………………………  

 

                                        Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ …………………………………………………………… 

 

                                        Κ.ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ……………………………………………………. 

 

                                        Α.ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ………………………………………………………… 
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