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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    11/12/2012  
  
Αριθ. Πρωτ. : 14285/12-12-2012 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-29 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 116/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 
του ∆ήµου έτους 2013 και Τεχνικού 
Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2013». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 5)  
Καβακοπούλου Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13616/30-11-2012 και µε αριθ. απόφασης 
6/2012 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου επί του θέµατος :  
 
 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2012 Συνεδρίασης 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος. 
 
Αριθ. Απόφασης :6/2012 

 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην 
Οικονοµική Επιτροπή για την κατάρτιση του 
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και του 
Τεχνικού Προγράµµατος , το οποίο αποτελεί 
παράρτηµα του Ε.Π.∆., του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος οικονοµικού 
έτους 2013  στην Οικονοµική Επιτροπή   
προς έγκρισή του» 

 
 
Σήµερα Πέµπτη  22-11-2012 , στο Γραφείο ∆ηµάρχου το οποίο εδρεύει στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Εκτελεστική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος   προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες 
που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.3852/2010 ( « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») µετά την 
υπ΄αριθ. πρωτ. 13488/19-11-2012 πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας Γαϊτανά 
Αποστολάκη η οποία επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά. Τα 
πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική υπάλληλο Μολακίδου 
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Αλίκη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία , διότι από τα ( 4) µέλη του 
Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη , Πρόεδρος 
2. Μπόβος Χαράλαµπος , Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Κουτσάκης Μιχαήλ , Αντιδήµαρχος Καθαριότητας & Μηχανολογικού 
4. Κότσιρας Παύλος , Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας και εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύµφωνα  µε, 
 
1. Το άρθρο 266 , παρ. 1-5 του Ν. 3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)  
Α. « Για το Μεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές Τεχνικό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και 
Ετήσιο Προϋπολογισµό.»  
Β. « Σε ειδικό παράρτηµα του Προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις 
τοπικές και δηµοτικές κοινότητες , συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών 
τους» 
Γ. «Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του 
∆ήµου για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και τον Προϋπολογισµό και εισηγείται το 
προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή , προκειµένου η 
τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή στους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
∆. « Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη 
προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού. 
 
2. Το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.∆.∆Α , όπου : 
«1. Η διάρθρωση των ετησίων προγραµµάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών του 
Προσώπων αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών τους. 
  2. Το περιεχόµενο των ετησίων προγραµµάτων δράσης προκύπτει από την κατ’ έτος 
εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος , λαµβανοµένης υπόψη της παρ. 4 του 
παρόντος. Στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών 
δράσεων του επιχειρησιακού προγράµµατος , που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του 
Ο.Τ.Α. και των Νοµικών του Προσώπων. 
  3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον : 
Α. Ο άξονας και το µέτρο του επιχειρησιακού προγράµµατος όπου εντάσσεται η δράση. 
Β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόµενο έτος. 
Γ. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δράσης , ανά τρίµηνο. 
∆. Ο προϋπολογισµός δαπανών και οι πηγές χρηµατοδότησης. 
Ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης 
ΣΤ. Η χωροθέτηση της δράσης. 
  4. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του πρώτου έτους της δηµοτικής περιόδου συντάσσεται 
µαζί µε τον αντίστοιχο  ετήσιο προϋπολογισµό και αποτελεί µαζί µε το τεχνικό πρόγραµµα του 
ιδίου έτους , προσωρινό πρόγραµµα , που οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση της 
κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
   5. Τα διετή προγράµµατα  δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια 
προγράµµατα δράσης τους. 
   6. Στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης 
των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα . Το ετήσιο πρόγραµµα 
δράσης µπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις , οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο 
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επιχειρησιακό πρόγραµµα , εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές 
δραστηριότητες του ∆ήµου.» 
 
3. Με το Π.∆. 89/2011( ΦΕΚ 213/ Α΄/ 29-9-2011) , καθώς και τις περιπτ. ∆’ και Ε’ του άρθρου 
63 του Ν. 3852/2010 ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπου το προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης 
συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή .    
 
4.Την αριθ. 25/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας  µε αριθ. Πρωτ. 
13501/19-11-2012  
 
5. Την αριθ.57/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας  µε αριθ. Πρωτ. 
13452/19-11-2012 µε την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία όπως εγκρίνει και εισηγηθεί 
στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου το υπόψη της τεθέν σχέδιο του Ετησίου 
Προγράµµατος ∆ράσης – Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος  
οικονοµικού έτους 2013 . 
 
6.Το αριθ. 8/1-11-2012 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.  
 
Μετά την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου  ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 13/2012 πρακτικό του Συµβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος 
κάλεσε τα µέλη  να αποφασίσουν  σχετικά. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος , αφού έλαβε υπόψη της : 

• την εισήγηση της  Προέδρου , 
• την αριθ.  57/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας  
• την αριθ. 25/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
• το αριθ. 8/1-11-2012 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 
• και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις 
 

 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

 
Μετά την συγκέντρωση κι αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου εισηγείται  
το παρόν προσχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης  και του Τεχνικού Προγράµµατος , 
το οποίο αποτελεί παράρτηµα του Ε.Π.∆., του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
οικονοµικού έτους 2013  στην Οικονοµική Επιτροπή   προς έγκρισή του. 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό  6/2012 
 
      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
   
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, αυτές του άρθρου 72, 1-3 του 
άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 
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(Πρόγραµµα Καλλικράτης), το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007 
απόφασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆Α, το Π.∆. 89/2011( ΦΕΚ 213/ Α΄/ 29-9-2011) και 
µελέτησε όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
   Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου έτους 2013 και το 
Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2013, όπως αυτά επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.      
     

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί επί του θέµατος κατά την 
προσεχή Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  116/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

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

            Αβραµίκου Αναστασία 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Γραφείο ∆ηµάρχου & Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής 

- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

- Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
 
 
Συν.: - Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Τεχνικό Πρόγραµµα ∆ήµου έτους 2013 
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