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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.15/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.305/23-3-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 4/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 9.00, 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 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 

εννέα (9) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Ζαφρακοπούλου Σοφία 

 

Νάκας Αριστείδης Λιάπης Βασίλειος 

Γκιζελή Αλίκη  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Χαροκόπος Παντελής   

Σαΐα Αλίκη  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  

Ζητρίδης Αλέξιος  

  

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

Αναστασίου.  

 

 

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 4ο  Εξειδίκευση πίστωσης για την «Οργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με περιβαλλοντικές οργανώσεις» 
 

 

Επί του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής:  

 

Προτείνεται η έγκριση οργάνωσης προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω 

της ανάπτυξης συνεργασιών με περιβαλλοντικές οργανώσεις, με στόχο την προαγωγή της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των δημοτών-κατοίκων και των μαθητών στο πλαίσιο των 

καταστατικών σκοπών της επιχείρησης όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην 11/2020 

μελέτη την οποία θέτω υπόψη σας. 

 

Οι  δαπάνες για την οργάνωση των ανωτέρω προγραμμάτων θα καλυφθούν από τον κωδικό 

00.6131.0001 με τίτλο «Αμοιβές  τρίτων με παραστατικό τεκμηρίωσης συναλλαγών», 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και θα ανέλθουν μέχρι του ποσού των 5.000,00€ 

σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  υπ’ αριθμ. 11/2020 μελέτης .                                                        

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (φεκ 133α/19.07.2018), ο Πρόεδρος 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν 

με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

 

Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού 

οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

εξειδίκευση της πίστωσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η 

συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο 

δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό 00.6131.0001 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020   με τίτλο «Αμοιβές  τρίτων με παραστατικό τεκμηρίωσης συναλλαγών 

», είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την οργάνωση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, με το ποσό των 5.000,00€ σύμφωνα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της της υπ’ 

αριθμ. 11/2020 μελέτης. 

 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1) το άρθρο 203 του Ν.4555/18 

2) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 

3) την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6131.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020   με τίτλο «Αμοιβές  τρίτων με παραστατικό τεκμηρίωσης συναλλαγών» 

 

και  μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Την έγκριση οργάνωσης προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω της 

ανάπτυξης συνεργασιών με περιβαλλοντικές οργανώσεις,            

2. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6131.0001 πίστωσης του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  με τίτλο «Αμοιβές  τρίτων με παραστατικό 

τεκμηρίωσης συναλλαγών», σε «Οργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με περιβαλλοντικές οργανώσεις» ποσού 

5.000,00 €. 
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3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Πρόεδρο προς έγκριση της δαπάνης και διάθεση της 

πίστωσης 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2020 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

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

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

 

Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

Τα μέλη                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛ. …………………………....……………………..         

 

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

 

                                            ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ Π.. ……………………….……………….. 

 

                                            ΣΑΪΑ ΑΛΙΚΗ …………………………………………………….. 

                                             

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

 

                                            ΓΑΤΟΣ Γ. ……………………………………..……………… 

 

                                            ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α..…………………………………….………………. 

. 
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