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     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
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                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 15/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, 
σε συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών)σήμερα στις 12 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 1931/2/7-
2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου Καραβία, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΩΗΓ-ΞΦΣ



Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 
Αγανίκη   4) Παΐδας Αδαμάντιος   και   5)  Τάφας Ηλίας, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1)  Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  2) Κουτσάκης Μιχαήλ  3) Κόντος 

Σταύρος  και 4) 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 3ου θέματος της Η.Δ.. 

 
 
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. 1943/7-2-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών επί του θέματος:  
 
ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014, 
σε συμμόρφωση επί παρατηρήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
  
    Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 65356/53237/23-1-2014 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του 
δήμου μας οικονομικού έτους 2014. 
    Παράλληλα υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις επ’ αυτού και η ανάγκη 
τροποποίησης - αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ως αυτές εμφανίζονται 
στο συνημμένο πίνακα. 
    Όσον αφορά την παρατήρηση για την αφαίρεση των πιστώσεων των Κ.Α. 
1214.004 «Έσοδα από Προγράμματα ΛΑΕΚ», 1329.002 «Επιχορήγηση για 
ολοκληρωμένο σύστημα τηλεφροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας» και 
1329.003 «Χρηματοδότηση πράξης Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής 
συγκοινωνίας με χρήση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας», λόγω μη ύπαρξης 
σχετικών αποφάσεων ένταξης, σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω αποφάσεις 
υπάρχουν και θα συνυποβληθούν με την παρούσα. Επίσης σας γνωρίζουμε 
ότι για όλες οι προαναφερόμενες πιστώσεις έχει προβλεφθεί και το αντίστοιχο 
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έξοδο στον προϋπολογισμό, με Κ.Α. 00.6073.003, 10.7425.003 και 
30.7135.001 αντίστοιχα. 
    Όσον αφορά την παρατήρηση ότι τα έσοδα του Κ.Α. 041 «Έσοδα 
Νεκροταφείων» δε πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες δαπάνες που είναι 
εγγεγραμμένες στην υπηρεσία 45 «Υπηρεσία Νεκροταφείων», έχουμε να 
επισημάνουμε τα εξής: 
   Σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 
του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/28-9-1968 τεύχος Α’) «Περί δημοτικών και 
κοινοτικών κοιμητηρίων», τα έσοδα των κοιμητηρίων είναι δικαιώματα ή τέλη 
που επιβάλλονται προς κάλυψη εν μέρει ή στο σύνολό τους, των δαπανών 
της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών.  
   Στην προκειμένη περίπτωση τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 
Νεκροταφείου ανέρχονται σε 1.859.000,00 €, οι δε αντίστοιχες δαπάνες της 
υπηρεσίας Νεκροταφείου, όπως αυτές περιγράφονται στην κατηγορία 45 των 
δαπανών, ανέρχονται σε 512.016,66 €. Άρα φαινομενικά υπολείπονται για να 
καλύψουν το σύνολο των εσόδων κατά 1.346.983,34 €. Παρά ταύτα θέλουμε 
να επισημάνουμε ότι την εν γένει λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου 
επιβαρύνουν και άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα το σύνολο των δαπανών 
να υπερκαλύπτει αυτό των εσόδων. Πιο αναλυτικά στο κόστος λειτουργίας του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου πρέπει να προσμετρηθούν και οι κατωτέρω δαπάνες, 
που στο σύνολό τους ανέρχονται σε  1.350.000,00  € περίπου, ήτοι: 
1. Αναλογία επί κόστους μισθοδοσίας υπαλλήλων της κατηγορίας 10.60 

(απασχόληση σε τακτά διαστήματα επιπλέον διοικητικού προσωπικού, 
μηχανογραφική υποστήριξη, Νομική υποστήριξη κ.λ.π.) σε ποσοστό 35% 
περίπου, ήτοι 500.000,00 € 

2. Αναλογία επί κόστους μισθοδοσίας υπαλλήλων της κατηγορίας 30.60 
(απασχόληση σε τακτά διαστήματα τεχνικού προσωπικού, αποτυπώσεις, 
μελέτες, παρέμβαση Τεχνικού Συνεργείου κ.λ.π.) σε ποσοστό 5% 
περίπου, ήτοι 280.000,00 € 

3. Αναλογία επί κόστους μισθοδοσίας υπαλλήλων της κατηγορίας 35.60 
(απασχόληση σε τακτά διαστήματα προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, 
κλαδεύσεις δέντρων, καθαρισμός περίγυρου και παρτεριών, μυοκτονίες, 
ραντίσματα κ.λ.π.) σε ποσοστό 50% περίπου, ήτοι 290.000,00 € 

4. Αναλογία επί κόστους δαπανών συντηρήσεων της κατηγορίας 10.626 σε 
ποσοστό 50% περίπου, ήτοι 35.000,00 € 

5. Αναλογία επί κόστους δαπανών συντηρήσεων της κατηγορίας 30.626 σε 
ποσοστό 40% περίπου, ήτοι 30.000,00 € 

6. Αναλογία επί κόστους δαπανών συντηρήσεων της κατηγορίας 35.626 σε 
ποσοστό 50% περίπου, ήτοι 30.000,00 € 

7. Αναλογία επί κόστους δαπανών προμήθειας αναλωσίμων της κατηγορίας 
10.66 σε ποσοστό 50% περίπου, ήτοι 50.000,00 € 

8. Αναλογία επί κόστους δαπανών προμήθειας υλικών συντηρήσεως της 
κατηγορίας 30.666 σε ποσοστό 50% περίπου, ήτοι 60.000,00 € 

9. Αναλογία επί κόστους δαπανών προμήθειας υλικών συντηρήσεως της 
κατηγορίας 35.666, καυσίμων της κατηγορίας 35.664 και ειδών 
καθαριότητας της κατηγορίας 35.663 σε ποσοστό 50% περίπου, ήτοι 
75.000,00 € 

   Παράλληλα επισημαίνουμε ότι τα προϋπολογισθέντα έσοδα της εν λόγω 
κατηγορίας για το έτος 2014 είναι κατά 400.000,00 € λιγότερα από αυτά που 
προϋπολογίστηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος 2013. 
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    Συνημμένα σας υποβάλλουμε και το προαναφερόμενο αριθ. πρωτ. 
65356/53237/23-1-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και 
παρακαλούμε όπως αφού εγκρίνετε την συνημμένη στην παρούσα 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, καθώς και τις απόψεις 
μας επί των παρατηρήσεων για τον προϋπολογισμό του Δήμου μας 
οικονομικού έτους 2014, εισαγάγετε αυτή προς ψήφισή της από το Δημοτικό 
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. 3/2014 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. 
65356/53237/23-1-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 77 παρ. 5 
του Ν. 4172/13, το αριθ. πρωτ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., αυτές 
της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/28-9-1968 τεύχος Α’) 
«Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων», ως επίσης:  
 

 Την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 

 Την Πράξη 192/2012 Κλιμ. Τμ. 7 του Ελ.Συνεδρίου 

 Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 161 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), 

 Τα άρθρα 8, παρ. 3.83 και 86 του Β.Δ. 17/5-15.06.1959 (ΦΕΚ 114/59 
τεύχος Α') 

 
και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
    Εγκρίνει, σε συμμόρφωση με το αριθ. πρωτ. 65356/53237/23-1-2014 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο επικυρώθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2014, την υποβολή εισήγησης 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην 
εισήγηση της παρούσας και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο των 
τροποποιήσεων και μεταβολών που τέθηκε υπόψη της. 
     

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  15/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 

- Τμήμα Ταμείου 

- Τμήμα Κοιμητηρίου 

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
 

 
 
 

Συν.: -  Πίνακας των εισηγούμενων τροποποιήσεων και μεταβολών 1ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014. 
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Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

00.1327.002
Μηδενίζει τη πίστωση με Κ.Α. 00.1327.002 και τίτλο "Λοιπά έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις 

και έργα του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009" εκ 165.110,00 €. 165.110,00 -165.110,00 0,00
Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

00.0619.001

Αυξάνει τη πίστωση με Κ.Α. 00.0619.001 και τίτλο "Έσοδα του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009" εκ 

407.966,21 €, κατά 165.110,00 €, για τον λόγο ότι τα εν λόγω έσοδα πρέπει να εγγράφονται στο 

σύνολό τους στον εν λόγω Κ.Α. 407.966,21 165.111,00 573.077,21
Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

00.1214.010
Μηδενίζει τη πίστωση με Κ.Α. 00.1214.010 και τίτλο "Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ" εκ 46.463,59 €. 46.463,59 -46.463,59 0,00
Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

00.1328.001
Μηδενίζει τη πίστωση με Κ.Α. 00.1328.001 και τίτλο "Έσοδα από ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος 

κέντρου προσχολικής αγωγής" εκ 1.100.000,00 €.
1.100.000,00 -1.100.000,00 0,00

Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

00.1328.002
Μηδενίζει τη πίστωση με Κ.Α. 00.1328.002 και τίτλο "Έσοδο για επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων 

υδάτων" εκ 1.250.000,00 €. 1.250.000,00 -1.250.000,00 0,00
Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

00.1328.004
Μηδενίζει τη πίστωση με Κ.Α. 00.1328.004 και τίτλο "Έσοδο για κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 

Νέας Χαλκηδόνας" εκ 510.000,00 €.
510.000,00 -510.000,00 0,00

Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

00.1321.001
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 00.1321.001 και τίτλο "Έσοδα από ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος 

κέντρου προσχολικής αγωγής" εκ 1.100.000,00 €.
0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

00.1321.002
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 00.1321.002 και τίτλο "Έσοδο για επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων 

υδάτων" εκ 1.250.000,00 €.
0,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

00.1321.003
Δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 00.1321.003 και τίτλο "Έσοδο για κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 

Νέας Χαλκηδόνας" εκ 510.000,00 €.
0,00 510.000,00 510.000,00

Σύμφωνα με την παρατήρηση

της Αποκ. Διοίκησης

-46.462,59

60.317,21
-46.462,59

13.854,62

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο των €
μειώνεται κατά:

και διαμορφώνεται σε:
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Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

80.8224.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8224.001 με τίτλο "Απόδοση εισπραττόμενων δια

μέσου καταβολής χαρτοσήμου φόρων μισθωτών υπηρεσιών, ΟΓΑ κ.λ.π." κατά

5.000,00 € 50.000,00 5.000,00 55.000,00

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΣΥΝΟΛΟ: 50.000,00 5.000,00 55.000,00

13.854,62
-5.000,00
8.854,62

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει ανάλογα ποσά για την δημιουργία και επαύξηση των κατωτέρω πιστώσεων.

Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις που έγιναν σε βάρος του Αποθεματικού Κεφαλαίου των €
αυτό μειώνεται κατά:

και διαμορφώνεται σε €:
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