
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   17/10/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 14274/18-10-2013 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου & 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049034 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 115/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Εισήγηση προς το ∆.Σ. της 4ης αναµόρφωσης 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2013, 
σε συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας 
Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών)σήµερα στις 17 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
13842/22/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
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Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 6) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  3) 
Χατζηδάκη Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5)  Τάφας Ηλίας και 6) 
Κουτσάκης Μιχαήλ, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Παΐδας Αδαµάντιος      2) Κόντος Σταύρος  και 3) Πολίτης Σταύρος 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 

• Ο κ. Η.Τάφας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13897/14-10-2013 εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος:  
 
ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013, 
σε συµµόρφωση επί παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
  
    Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 484/27-9-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, µας 
κοινοποιήθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2013 (αριθ. πρωτ. εισερχόµενου εγγράφου 
13589/3-10-2013) τα αποτελέσµατα του ελέγχου των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του δήµου µας για το Α’ 
εξάµηνο του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
    Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ , είναι αρµόδιο 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4111/2013 όπως ισχύει µέχρι σήµερα, 
για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της εν γένει 
πορείας των οικονοµικών των ∆ήµων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο 
«Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης» (ΟΠ∆), έχοντας ταυτόχρονα την ευχέρεια 
να διατυπώνει τις προτάσεις του περί τροποποίησης του προϋπολογισµού 
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
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    Οι διαδικασίες και τα κριτήρια βάσει των οποίων παρακολουθούνται τα 
ΟΠ∆ από το Παρατηρητήριο καθορίζονται µε την αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ 
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. Εφόσον διαπιστωθούν 
αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά την σύνταξη του 
προϋπολογισµού, µε την παρ. 5 του άρθρου 2 της αριθ. 47490/2012 ΚΥΑ 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικον. 
έτους 2013» καθορίζεται η περαιτέρω υποχρέωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
περί αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, προκειµένου να µη καταστεί εν 
τέλει ο προϋπολογισµός ελλειµµατικός. 
    ∆εδοµένου ότι ο δήµος µας δεν απέστειλε µέχρι σήµερα το προβλεπόµενο 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω ΟΠ∆ εγκεκριµένο στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, 
αφού το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε την αριθ. 93/2013 απόφασή του 
απέρριψε στο σύνολό της την αριθ. 45/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε την οποία εισήχθη για την ψήφισή του, το Παρατηρητήριο 
προέβη στον προαναφερόµενο έλεγχο, λαµβάνοντας υπόψη ως µηνιαίους 
στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το έτος 2013, την πορεία 
εκτέλεσης αυτού κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους 2012. 
    Με βάση λοιπόν όλα τα προαναφερόµενα και τους πραγµατοποιούµενους 
ελέγχους µέχρι την 30η Αυγούστου 2013, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις 
αρνητικού χαρακτήρα υψηλότερες από 10% σε σχέση µε τους στόχους των 
ιδίων εσόδων, που κατά την άποψη του Παρατηρητηρίου καταδεικνύουν 
υπερεκτιµηµένες εγγραφές στον προϋπολογισµό µας, αναφορικά µε την 
οµάδα ιδίων εσόδων και του συνόλου των εσόδων.  
     Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε ότι ενώ οι τεκµαρτοί στόχοι από ίδια έσοδα 
για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013, όπως αυτοί προκύπτουν 
µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 
προηγούµενου οικονοµικού έτους, σε συνδυασµό µε την αρχή της 
ισοσκέλισης, έπρεπε να ανέλθουν στο ποσόν των 4.758.540,00 €, ανήλθαν 
τελικά στο ποσόν των 4.126.825,00, ήτοι κατά 631.715,00 € λιγότεροι και σε 
ποσοστό απόκλισης 13,3 %.  
     Οι στόχοι από ίδια έσοδα όπως αυτοί έχουν προϋπολογισθεί για το έτος 
2013 ανέρχονται στο συνολικό ποσόν των 9.185.173,00 €. Ως ίδια έσοδα 
λογίζονται αυτά που περιλαµβάνονται στις κατωτέρω κατηγορίες εσόδων: 

Κ.Α ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ I. 

01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
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14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 

21 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

 
 
 
 
 
     Παράλληλα µε τις διαπιστώσεις του Παρατηρητηρίου µας γίνεται γνωστό 
ότι πρέπει να µεριµνήσουµε για την άµεση αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, µειώνοντας τα σχετικά υπερεκτιµηµένα ποσά των εσόδων 
σε ρεαλιστικά επίπεδα, λαµβάνοντας υπόψη την πορεία είσπραξης των 
εσόδων όπως αυτή έχει καταγραφεί µέχρι σήµερα, καθώς και κάθε επιπλέον 
διαθέσιµο στοιχείο που θα στοιχειοθετεί πιθανή διαφοροποίηση των 
αποδόσεων του Β’ εξαµήνου, έναντι αυτών που σηµειώθηκαν κατά την 
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2012. Επίσης να µεριµνήσουµε για την 
αποστολή στο Παρατηρητήριο της παρούσας εισήγησής µας, όσο και της 
σχετικής εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 
 
 
 
 
    Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνουµε την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το τρέχον οικονοµικό έτος ως κατωτέρω 
αναλυτικά εκθέτουµε,  µε µείωση των ιδίων εσόδων κατά περίπτωση, όπου 
αυτά κρίνονται υπερεκτιµηµένα, λαµβανοµένων υπόψη και των προβλέψεων 
για την περαιτέρω υλοποίησή τους µέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης και 
ταυτόχρονη ισόποση µείωση των δαπανών έτσι ώστε να διατηρηθεί η αρχή 
της ισοσκέλισης και τα ποσοστά απόκλισης εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
να µην υπερβαίνουν το 10%. 
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Κ.Α. 

ΕΣΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ

00.1114.001 Έσοδα από Ταµείο Λαϊκών Αγορών. 58.486,00 -29.300,00 29.186,00

00.0122.001

Τέλη και δικαιώµατα από 

εµποροπανηγύρεις (Πρωτοµαγιά) 190.000,00 -68.700,00 121.300,00

00.0411.001

∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακών 

ταφών. 360.000,00 -250.000,00 110.000,00

00.0716.001

Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής 

αλλοδαπών. 55.000,00 -15.000,00 40.000,00

00.1511.001

Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής 

χρεών. 30.000,00 -10.000,00 20.000,00

00.2211.001

Έκτακτα έσοδα από περασµένα έτη που 

βεβαιώνονται για πρώτη φορά. 150.000,00 -100.000,00 50.000,00

ΣΥΝΟΛΑ: 843.486,00 -473.000,00 370.486,00

Κ.Α. 

ΕΞΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ

30.7311.006

Παρεµβάσεις σε ∆ηµ. κτίρια & κοινόχρηστους 

χώρους για εξοικονόµηση ενέργειας.* 699.895,00 -210.000,00 489.895,00

30.7326.001

Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας 

υφιστάµενων υποδοµών στο πλαίσιο προγράµµατος 

εξοικονοµώ.* 680.300,00 -204.000,00 476.300,00

00.6715.006

Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου 

"Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων". 1.609.000,00 -59.000,00 1.550.000,00

ΣΥΝΟΛΑ: 2.989.195,00 -473.000,00 2.516.195,00

*Τα εν λόγω έργα είναι συγχρηµατοδοτούµενα και η µείωση της δαπάνης αφορά το ποσό της ιδίας συµµετοχής του ∆ήµου.

Συνηµµένα σας υποβάλλουµε και το προαναφερόµενο αριθ. πρωτ. 484/27-9-
2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και παρακαλούµε όπως αφού εγκρίνετε την ως άνω 
αναλυτικά εκτιθέµενη αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, 
εισαγάγετε αυτή προς ψήφισή της από το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, το αριθ. πρωτ. 
484/27-9-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ., είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του 
Ν. 4111/2013  καθώς και τις διατάξεις της αριθ.  7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 
450/26-2-2013 τεύχος β’) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών, την παρ. 5 του άρθρου 2 της αριθ. 47490/2012 ΚΥΑ «Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικον. έτους 
2013»  και µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 
 

    Εγκρίνει, σε συµµόρφωση µε το αριθ. πρωτ. 484/27-9-2013 έγγραφο του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ., την υποβολή 
εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 4η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2013, ως κατωτέρω αναλυτικά 
εκτίθεται,  µε µείωση των ιδίων εσόδων κατά περίπτωση, όπου αυτά 
κρίνονται υπερεκτιµηµένα, λαµβανοµένων υπόψη και των προβλέψεων για 
την περαιτέρω υλοποίησή τους µέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης, και 
ταυτόχρονη ισόποση µείωση των δαπανών, έτσι ώστε να διατηρηθεί η 
αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού και τα ποσοστά απόκλισης 
εκτέλεσης αυτού να µην υπερβαίνουν το 10%, ως εξής: 
    

Κ.Α. 

ΕΣΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ

00.1114.001 Έσοδα από Ταµείο Λαϊκών Αγορών. 58.486,00 -29.300,00 29.186,00

00.0122.001

Τέλη και δικαιώµατα από 

εµποροπανηγύρεις (Πρωτοµαγιά) 190.000,00 -68.700,00 121.300,00

00.0411.001

∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακών 

ταφών. 360.000,00 -250.000,00 110.000,00

00.0716.001

Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής 

αλλοδαπών. 55.000,00 -15.000,00 40.000,00

00.1511.001

Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής 

χρεών. 30.000,00 -10.000,00 20.000,00

00.2211.001

Έκτακτα έσοδα από περασµένα έτη που 

βεβαιώνονται για πρώτη φορά. 150.000,00 -100.000,00 50.000,00

ΣΥΝΟΛΑ: 843.486,00 -473.000,00 370.486,00

Κ.Α. 

ΕΞΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ

30.7311.006

Παρεµβάσεις σε ∆ηµ. κτίρια & κοινόχρηστους 

χώρους για εξοικονόµηση ενέργειας.* 699.895,00 -210.000,00 489.895,00

30.7326.001

Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας 

υφιστάµενων υποδοµών στο πλαίσιο προγράµµατος 

εξοικονοµώ.* 680.300,00 -204.000,00 476.300,00

00.6715.006

Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου 

"Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων". 1.609.000,00 -59.000,00 1.550.000,00

ΣΥΝΟΛΑ: 2.989.195,00 -473.000,00 2.516.195,00

*Τα εν λόγω έργα είναι συγχρηµατοδοτούµενα και η µείωση της δαπάνης αφορά το ποσό της ιδίας συµµετοχής του ∆ήµου.

 
 

 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. 
Σ.Κοσκολέτος, επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί µαζί µε τα υπόλοιπα 
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µέλη της δηµοτικής  παράταξης κατά τη συζήτηση του θέµατος στη 
Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  115/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 

- Τµήµα Ταµείου 

- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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