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MONA∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου 
έτους 2012 και Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2012, βάσει της υπ΄αρ. 13/2012 Απόφασης-εισήγησης της 
Οικονοµικής Επιτροπής»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» επί των οδών Θεσσαλονίκης και Λαχανά, σήµερα 
στις 18.01.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. 
πρωτ. 385/1/13.01.2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2012) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα 
∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 18/ 2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1132/30.01.2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 18.01.2012 
Συνεδρίασης Νο. 2/2012 του ∆.Σ. του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κος Κων/νος Πλέσσας, ΤΕ ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                      Παπαλουκά Ευτυχία              
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Γεωργαµλής Λύσσανδρος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                      Γκούµα ∆ανάη-Εύα  
Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος                                                        
Παϊδας Αδαµάντιος               
Χωρινός Ζαχαρίας                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Καραβίας Γεώργιος 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής  
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης 

και µε βάσει το υπ΄αριθµ. πρωτ. 363/12.01.2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, όσο και την υπ΄αρ. 13/2012 διαβιβασθείσα 

Απόφαση αυτής, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
« ΘΕΜΑ: ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Σας διαβιβάζουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 
3852/2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»), την υπ΄αριθµ. 13/2012 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 12.01.2012 που αφορά 
την «Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου έτους 2012 και 
Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικον. Έτους 2012» και παρακαλούµε 
για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ΄αρ. 2/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 
Αριθµ. Απόφασης 13/2012 
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
«Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου έτους 2012 και 
Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2012». 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 12 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 170/1/5-1-2012 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, ΤΕ ∆ιοικητικού. 
 
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) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιµιγδαλά Ειρήνη 6) 
Παπαλουκά Ευτυχία και 7) Κόντος Σταύρος - µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 2) Βαλασσάς Βεργής,  
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

•  
Ο κ. Φ.Νικολόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί 
του 8ου Ε.Η.∆. θέµατος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε : 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθµ. πρωτ. 209/05.01.2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος: 
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ΘΕΜΑ: Προϋπολογισµός εσόδων-εξόδων 2012. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Θέτω υπόψη σας σχέδιο του Προγράµµατος ∆ράσης και του συνταχθέντα 
προϋπολογισµού Eσόδων και Εξόδων του νέου ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οικ. 
έτους 2012 και εµπεριστατωµένη εισηγητική έκθεση επ΄αυτού που αιτιολογεί πλήρως 
τα κονδύλια των εσόδων και τις πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται 
ότι ο προϋπολογισµός αυτών βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά δεδοµένα του 
παρελθόντος οικονοµικού έτους και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόµενα να 
πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. έτους. 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του 
προϋπολογισµού», των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 
του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 
του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στις ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και 
Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών 
των δήµων) και µε αριθ. 50698/2-12-2011 (οδηγίες για την κατάρτιση του 
προϋπ/σµού 2012) και σε εφαρµογή αυτών συντάξαµε το σχέδιο του ∆ηµοτικού 
Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους 2012. 
        Κατά την σύνταξη του σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να περιληφθούν στο 
σκέλος των εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία 
(Νόµοι 1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ και 
στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα για το ∆ήµο (υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην 
εκτέλεση βασικών έργων στην περιοχή µας και τέλος οι πιστώσεις του 
προϋπολογισµού για άλλες δαπάνες.  
       Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να πετύχουµε τον ισοσκελισµό 
του προϋπολογισµού του έτους 2012, χωρίς κανένα έλλειµµα. 
 
Λαµβανοµένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω, ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικ. 
έτους 2012 παρουσιάζει ως προς τα έσοδα: 
τακτικά έσοδα (0) 15.232.500,00 €, 
έκτακτα έσοδα (1) 5.503.100,00 €,  
έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 1.551.000,00 €,  
έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 2.762.600,00 €, 
έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρηµάτων (4) 
1.471.000,00 € και  
πρόβλεψη για χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 31/12/2011 (5) 2.472.253,14 € 
(Σύνολο εσόδων 28.992,453,14 € ). 
 
Τα έξοδα έχουν ως εξής : 
Σύνολο εξόδων 28.791.617,72 € και  
αποθεµατικό κεφάλαιο 200.835,42 €  
(Σύνολο εξόδων 28.992.453,14 €). 
 
Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει το ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και να 
συντάξει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2012, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις και µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα. 
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 
της Ο.Ε., µε τη συµµετοχή και του ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ι. 
Λαρδή, ∆Ε ∆ιοικητικού κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 2/2012 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, κατόπιν διεξοδικής και 
εµπεριστατωµένης συζητήσεως επί συγκεκριµένων κωδικών αριθµών, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), των 
περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 72, 1-3 του 
άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 
(Πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στις ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 
7028/3-2-3004 και µε αριθ. 50698/2-12-2011 και µελέτησε όλα τα παρατεθέντα 
στοιχεία,  
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
 
Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης έτους 2012 και συντάσσει τον 
προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου Φιλεδελφείας-Χαλκηδόνος οικονοµικού 
έτους 2012 και διαµορφώνει την εισηγητική έκθεση, που εµφανίζει σύνολο εσόδων 
28.992.453,14 €, σύνολο εξόδων 28.791.617,72 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 
200.835,42 € [Σύνολο εξόδων (συµπ/νου αποθεµατικού) 28.992.453,14 €]. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) ο κ. Σ. Κόντος, ο οποίος 
απείχε από την ψηφοφορία και η κα Ε. Παπαλουκά που κατέθεσε γραπτώς τις θέσεις 
της, οι οποίες έχουν ως εξής : 
 
«Υπουργείο Εσωτερικών-Γεν ∆/νση Τοπ. Αυτ/σης- ∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ-Τµήµα 
Οικ. ∆/σης ΟΤΑ.  
Εγκύκλιος-Απόφαση µε αριθ. πρωτ. οικ. 50698/2-12-2011 που υπογράφεται από τους 
υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών µε θέµα : 
«Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2012-
τροποποίηση της υπ΄αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισµός του 
τύπου του προϋπολογισµού ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω Υπ. αποφάσεως, το οποίο αναφέρεται στις 
«∆ιαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δηµοσιότητας του προϋπολογισµού» και 
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την πρώτη (1) παράγραφο του εν λόγω άρθρου : «Η 
Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού και του ετησίου προγράµµατος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί 
τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης για 
τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και εισηγείται το προσχέδιο 
του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή». 
Κατά τη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεν µας προσκοµίσθηκε το Πρακτικό 
της Συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, κατά την οποία ενηµερωθήκαµε 
προφορικά πως έχει συζητηθεί το Ε.Π.∆. και ο προϋπολογισµός. 
Καταψηφίζω την εισήγηση για τον παραπάνω λόγο αλλά και για άλλους επί της 
ουσίας, στους οποίους θα αναφερθώ εκτενώς στη Συνεδρίαση του ∆ηµ. Συµβουλίου. 
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• Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, υπερψήφισε την εισήγηση επί του θέµατος, 
µε τις επιµέρους παρατηρήσεις που διατύπωσε, επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί 
εκτενέστερα κατά την προσεχή Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 13/2012». 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής: 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. : Κύριοι συνάδελφοι, ως Προεδρείο θέτω προδιαδικαστικά το 
εξής θέµα: Ο προϋπολογισµός σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 
και τις σαφείς οδηγίες του υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 50698/02.12.2011 εγγράφου της 
∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ του Υπ. Εσωτερικών, θα έπρεπε να περάσει πρώτα 
από Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. Από Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δεν έχει περάσει, 
έχω πάρει το σχετικό πρακτικό, ζήτησα, και παρουσία του Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικών, την Αλίκη Μολακίδου να µου πει αν κουβεντιάστηκε και µου είπε 
ότι δεν κουβεντιάστηκε κι έχω το πρακτικό που δεν έχει κουβεντιαστεί καν ο 
προϋπολογισµός και οι δράσεις του 2012. 

  Επίσης υπάρχει ένα δεύτερο προδικαστικό ζήτηµα όσον αφορά 
το σκέλος των τελών του νεκροταφείου. Η απόφαση που πήραµε, η 240/2011, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 47720/44546/28-12-2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 240/2011, ακυρώθηκε από την Περιφέρεια για µια 
σειρά λόγους που αναφέρει και οφείλατε κα Γραµµατέα αυτό να έχει 
κοινοποιηθεί σε όλους.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 4/1/2012 µε αριθµό Πρωτοκόλλου 106.  

1. «Έχοντας υπόψη τις διατάξεις " επειδή ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας µε την παρούσα απόφαση προβαίνει σε επιβολή τέλους 
ταφής καντηλιών που καταβάλλεται µηνιαίως και η οποία αφή 
αποβλέπει στην απόδοση τιµής προς τους νεκρούς υπόθεση αυστηρά 
προσωπική και προαιρετική, που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό 
δηµοσίου συµφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση 
δηµόσιας περιουσίας, άρα δεν µπορεί να περιέλθει στην αρµοδιότητα 
διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείµενο κανονιστικής 
ρύθµισης. Συµβούλιο της Επικρατείας 758/2006 και 2929/2006. 

2. Επειδή ο ∆ήµος προβαίνει σε επιβολή αυξηµένου δικαιώµατος ταφής 
για τελετές που διενεργούνται εκτός κοιµητηρίου ψαλµένες σε σχέση µε 
αυτές που διενεργούνται εντός του κοιµητηρίου το οποίο δεν συνάδει µε 
το νόµο, σύµφωνα µε το οποίο το ύψος των επιβαλλοµένων 
δικαιωµάτων του κοιµητηρίου καθορίζεται επί τη βάση εκτίµησης 
προϋπολογισθέντων δαπανών. Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται ότι δεν 
µπορεί να κοστολογείται υψηλότερα η ταφή της οποίας έχει προηγηθεί 
τελετή εκτός ∆ηµοτικού κοιµητηρίου.  

3. Επειδή ο ∆ήµος προβαίνει σε επιβολή: 
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Α. ∆ικαιώµατος κατασκευής για τάφο τριετούς χρήσης ανά ζώνες, 
χωρίς αναφορά σε διάταξη νόµου 

   Β. Τέλους για την κατασκευή οικογενειακού τάφου ανά τύπο τάφο 
εργολαβικό, δικαίωµα χωρίς αναφορά σε διάταξη νόµου και αιτιολογία 
".».Επειδή προβλέπονται πολλές αυξοµειώσεις στα τέλη και δικαιώµατα 
του νεκροταφείου χωρίς ωστόσο από το Σώµα της απόφαση να 
προκύπτει νόµιµη και επαρκής αιτιολογία για την επιβολή των εν λόγω 
τελών και επιπρόσθετα δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος για την ύπαρξη 
µιας αναλογικής σχέσης µεταξύ προβλεποµένων εσόδων και εξόδων των 
σχετικών δηµοτικών υπηρεσιών, εφόσον δεν παρέχονται τα απαραίτητα 
στοιχεία, δεν επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες, η αποδεδειγµένη 
ωστόσο αναλογική σχέση είναι αναγκαία για τη νοµιµότητα επιβολής των 
συγκεκριµένων τελών και δικαιωµάτων από το ∆ήµο, αποφασίζουµε 
ακυρώνουµε την υπ’ αριθµ. 240/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας. 

Κατά της παρούσας µπορεί να κάνετε προσφυγή "» και τα λοιπά.  

Επειδή υπάρχει αυτή η απόφαση περί ακυρότητας και στο σκέλος του 
κεφαλαίου «Νεκροταφείο» υπάρχει το αντίστοιχο κεφάλαιο, θα πρέπει να 
προηγηθεί της έγκρισης της ψήφισης του προϋπολογισµού η τροποποίηση 
αυτή, η συµµόρφωση όπως θέλετε πέστε το, πρώτον. 

  Και δεύτερον, όσον αφορά την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 
σύµφωνα µε τη σχετική παρ. δ’ του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 και τις 
οδηγίες της ∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Εγώ οφείλω να πω κάποια προδιαδικαστικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη 
νοµιµότητα για να µην επαναληφθεί κάτι τέτοιο.  

Λέει: «Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια µετά από 
πρόσκληση του Προέδρου της δηλαδή της ∆ηµάρχου, υποχρεωτικά µια φορά 
το χρόνο πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του 
ετήσιου προγράµµατος δράσης» και επειδή υπάρχουν αυτά τα ζητήµατα θέτω 
στο Σώµα να αποφασίσει σχετικά και αν θέλετε να το συζητήσουµε θα το 
συζητήσουµε, αλλά το Προεδρείο έθεσε υπόψη αυτά τα δυο ζητήµατα που 
υπάρχουν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε τη θέση σας 
παρακαλώ να µας πείτε. Τη θέση σας, εάν πρέπει να συζητηθεί ο 
προϋπολογισµός ή όχι. Αυτό ρωτώ.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά και πρέπει να συζητηθεί ο προϋπολογισµός. Θεωρώ ότι 
πρέπει να συζητηθεί. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραµµα δράσης και το τεχνικό 
πρόγραµµα που οφείλεται να συζητηθεί στη ∆ιαβούλευση, έχει συζητηθεί. 
Άρα δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγµή, δεν συζητείται ο προϋπολογισµός, 
συζητείται το πρόγραµµα δράσης και το τεχνικό πρόγραµµα. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια της τοποθέτησης της κας 
∆ηµάρχου, επειδή πράγµατι κι εγώ ασχολήθηκα µε το θέµα µπορώ να πω το 
εξής: η προσφυγή πράγµατι καταρτίζεται όπως είπε και η ∆ήµαρχος και θα 
κατατεθεί τις επόµενες ηµέρες, ούτως ή άλλως υπάρχει δικαίωµα ενός µήνα 
από την κοινοποίηση για την κατάθεση της προσφυγής. Θεωρώ ότι από τη 
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στιγµή που δεν θεωρείται τίποτε οριστικό ή τελεσίδικο και είναι ένα ζήτηµα το 
οποίο θα πάρει κάποιο χρόνο, ο προϋπολογισµός που όπως ξέρουµε όλοι 
είναι ένα εργαλείο για να µπορεί να προχωρήσει ο ∆ήµος µας, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να συζητηθεί σήµερα. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Θέλω να αναφέρω ακριβώς τι λέει για την Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης ο "Καλλικράτης": «H Η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης γνωµοδοτεί 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα 
προγράµµατα δράσης, το επιχειρησιακό και το τεχνικό πρόγραµµα του 
∆ήµου». Έγινε. «H Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού 
ενδιαφέροντος "» και τα λοιπά. Αυτό που πρέπει να κάνει η Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης, έχει γίνει. ∆εν λέει πουθενά ότι πρέπει να ασχοληθεί H 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποια παράγραφο διαβάζετε; 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Τη 2 στο άρθρο 76. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για διαβάστε την 3 σας παρακαλώ. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Η τρία λέει αυτό που λέτε. Η 3 όµως δεν αναφέρει πουθενά, 
λέει πάλι για το ετήσιο πρόγραµµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επαναλαµβάνω κύριοι συνάδελφοι γιατί δεν µου αρέσει να 
παίζω ούτε µε το ∆ήµο H 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Όχι κ. Πρόεδρε αφήστε µε λιγάκι να µιλήσω. Λέει «H 
υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 
προϋπολογισµού και του ετησίου προγράµµατος δράσης». ∆εν λέει όµως ότι 
γνωµοδοτεί για τον προϋπολογισµό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι οφείλω µετά από αυτό να διευκρινίσω τα 
εξής τι λέει η παράγραφος 3. «H Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 
συνεδριάζει δηµόσια µετά από πρόσκληση του Προέδρου της (δηλαδή της 
∆ηµάρχου) υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο (γιατί συντάσσεται ο 
προϋπολογισµός δηλαδή) πριν τη σύνταξη των προσχεδίων του 
προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης και τουλάχιστον µια 
φορά κάθε τρεις µήνες " η πρόσκληση κοινοποιείται"» και τα λοιπά. Είναι 
υποχρεωτική, µε συγχωρείτε πάρα πολύ εγώ θέλω να προστατέψω τη 
διαδικασία και στα δυο σηµεία. 

  Το ένα λέγεται νεκροταφείο που δεν µπορούµε να ψηφίσουµε 
κάτι που ακυρώθηκε και για το δεύτερο υπάρχει απόλυτη ακυρότητα της 
διαδικασίας διότι δεν προηγήθηκε η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι η αλήθεια είναι τούτη: έγινε η Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης νόµιµα µε την πρόσκληση της κας ∆ηµάρχου. ∆υστυχώς όµως 
την πρώτη µέρα από τα 43 άτοµα βρέθηκαν 18. Το αναβάλλαµε για την 
εποµένη και στην εποµένη ήταν 12 ή 13 άτοµα. Συζητήθηκε το τεχνικό και το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα και επειδή ακριβώς ήταν λίγοι οι παρευρισκόµενοι 
αναφέραµε τη φιλοσοφία του προϋπολογισµού και αν δεν µε απατά κάποιος 
συµπολίτης µας, ο κ. Αποστολίδης, ανέφερε για τους ειδικούς συνεργάτες και 
δώσαµε κάποιες εξηγήσεις και για τη φιλοσοφία του προϋπολογισµού. 

  Στην ουσία ήταν ο κ. Πλέσσας Γραµµατέας, έλειπε όµως ο κ. 
Πλέσσας και ήρθε η κα Αλ. Μολακίδου, εάν δεν το αντιλήφθη αυτό και δεν 
έγραψε ότι συζητήθηκε, εγώ δεν µπορώ να το πω. Αυτή είναι η αλήθεια. 
Είµαστε 13 άτοµα τη δεύτερη ηµέρα και ό,τι συζητήθηκε, υζητήθηκε εν εκτάσει 
το τεχνικό και το επιχειρησιακό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός δεν 
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συζητήθηκε ως προς τη φιλοσοφία. Και δώσαµε κάποιες εξηγήσεις που 
ήθελαν ορισµένοι. 

  ∆εν νοµίζω ότι κύριοι συνάδελφοι πρέπει να σταθούµε εδώ και 
να µην συζητηθεί ο προϋπολογισµός, ο οποίος ταλανίζει το ∆ήµο τώρα δυο 
µήνες και έχει φέρει τα πάνω – κάτω και για το θέµα του νεκροταφείου εφόσον 
έχει γίνει προσφυγή και να χάσουµε, ας κάνουµε µια τροποποίηση στην 
πορεία του χρόνου. Μην στεκόµαστε εδώ. Ο ∆ήµος πρέπει να λειτουργήσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε-κ. Κότσιρα θα σας παρακαλέσω, διαβάστε 
την υπ΄αρ. πρωτ. 5698 εξαιρετικώς επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών µε 2/12/2011 που στην 4η σελίδα λέει το εξής: «H Για το έτος ’12 
η ψήφιση του προϋπολογισµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός των προθεσµιών που ρητά ορίζονται στο άρθρο 159 του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, ενώ στις 30 Σεπτεµβρίου πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη σύνταξη του προσχεδίου του 
προϋπολογισµού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης κατ’ εφαρµογήν της 
διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 266 του 3852/2010». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης δεν αναφέρει 
πουθενά για Προϋπολογισµό. Πώς να το προσπεράσουµε βρε παιδιά αφού 
έχει ακυρωθεί αυτό και το άλλο σκέλος; Η προσφυγή δεν αποκαθιστά τη 
νοµιµότητα.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εγώ ήθελα απλά να πω το εξής: από την ενηµέρωση που 
είχα από τον εκπρόσωπο του Συνδέσµου Μικρασιατών στην Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης, είναι ότι ο προϋπολογισµός δεν έχει συζητηθεί στην Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης. Αυτή την ενηµέρωση έχω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριοι 
συνάδελφοι νοµίζω ότι από την ώρα που τέθηκε το ζήτηµα όπως τέθηκε, ο 
∆ήµος θα µπει σε περιπέτεια. Έχει συµβεί στο ∆ήµο Νέας Χαλκηδόνας όταν 
ήµουν δηµοτικός σύµβουλος ο προϋπολογισµός να απορριφθεί από την 
Περιφέρεια πριν από αρκετά χρόνια. Και µπήκαµε σε πολύ µεγάλη 
περιπέτεια. 

  Εκτιµώ ότι από την ώρα που τίθεται αυτό το θέµα είναι 
προτιµότερο να γίνει µε αναβολή µιας εβδοµάδας και να µπορέσουµε να 
έρθουµε να το συζητήσουµε H 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου να πω κάτι. Η 
αναβολή που προτείνω, εγώ προσωπικά είµαι ο τελευταίος που θέλω να µην 
ψηφιστεί ο προϋπολογισµός θέλω να λειτουργήσει ο ∆ήµος και έχω ψηφίσει 
τον προϋπολογισµό όπως ξέρετε στην Οικονοµική Επιτροπή. Άρα δεν έχω 
τέτοια διάθεση, το ∆ήµο θέλουµε να διευκολύνουµε. 

  Αν νοµίζετε ότι εξασφαλίζεται το να µην καταρριφθεί ο 
προϋπολογισµός µε προσφυγή, ή να µην έρθει αυτοβούλως από την 
Περιφέρεια απορριπτική απόφαση, ας προχωρήσουµε. Αλλά θα αναλάβετε 
και την ευθύνη όµως. Θα αναλάβετε την ευθύνη όσοι πείτε να συζητηθεί. 

  ∆ιότι εδώ κατ' αρχήν µαθαίνουµε ότι υπάρχει απόφαση για το 
νεκροταφείο, οπότε θα έπρεπε να έρθει ο προϋπολογισµός σύµφωνα µε τη 
συγκεκριµένη απόφαση της Περιφέρειας και αν τυχόν κερδίσουµε την 
προσφυγή να αναµορφώσουµε. 
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  Και το δεύτερο, το τυπικό στοιχείο εφόσον υπάρχει πρακτικό 
που δεν αναφέρει ότι έγινε η συζήτηση για τον προϋπολογισµό στην 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, είναι τυπικό στοιχείο αυτό. ∆υστυχώς δεν αναφέρει 
το πρακτικό. Εάν αναλαµβάνετε την ευθύνη ότι δεν θα καταρριφθεί ο 
προϋπολογισµός από την Περιφέρεια, να προχωρήσουµε. Αλλά θα αναλάβετε 
την ευθύνη όµως και έναντι των εργαζοµένων και έναντι του λαού της 
Φιλαδέλφειας. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι πραγµατικά 
ταλαιπωρούµαστε πάρα πολύ για πάρα πολλά πράγµατα. Πλέον έχει ξεφύγει 
από τα όρια και δεν µπορεί να έχουµε συνέχεια την επίκληση να λειτουργήσει 
ο ∆ήµος. Την ευθύνη την έχει η ∆ιοίκηση για να λειτουργήσει ο ∆ήµος. 

Το θέµα της ακύρωσης της απόφασης δεν είναι τυπικό είναι 
ουσιαστικό. Εάν µας την ακυρώσουν, ακυρώνουν την απόφαση δεν λένε 
«βγάλτε εκείνο, βάλτε το άλλο, φτιάξτε το άλλο». Πρέπει να πάρουµε νέα 
απόφαση. Έρχεται ο κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο οποίος έχει 
την ευθύνη για τη νοµιµότητα των πράξεων που εισάγονται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και λέει ότι πάσχει και µας λέει ότι πάσχει επί ακυρότητας και καλεί 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά να ψηφίσει γι' αυτή την απόφαση που πάσχει επί 
ακυρότητα.  

Ο Πρόεδρος, εδώ, δεν είναι δευτερεύουσα η γνώµη του σε 
σχέση µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να 
σεβαστούµε ορισµένα πράγµατα. Με την ευθύνη των λόγων του λέει ο 
Πρόεδρος αφού έχει αυτή τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα να µας πει ότι δεν 
έπρεπε να το εισάγει καθόλου κακώς εισήγαγε το θέµα έπρεπε να 
συνεννοηθεί µε το ∆ήµο µε τη ∆ήµαρχο, µε τη Νοµική Υπηρεσία µε τις 
υπόλοιπες Υπηρεσίες να εισαχθεί το θέµα νοµίµως. Το λέει και ο Κώδικας, 
εισάγονται τα θέµατα νοµίµως. ∆εν εισάγεται ένα θέµα ό,τι νά ‘ναι. 

Να πάρουµε µια απόφαση επί ποίου θέµατος τώρα; ∆υστυχώς 
έχει έρθει ο ∆ήµος σε ένα τεράστιο αδιέξοδο και το µόνο που ξέρουµε να λέµε 
είναι ότι «ο ∆ήµος πρέπει να λειτουργήσει». Σε εµάς το λέτε; Λειτουργείστε 
τον επιτέλους για να βοηθήσουµε κι εµείς. ∆εν µπορούµε να συζητήσουµε 
πλέον τον προϋπολογισµό αν υπάρχει έγγραφο ακυρότητας απόφασης. Η 
απόφαση αυτή είναι κανονιστική ως προς τις τιµές του νεκροταφείου. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εµείς δεν θα 
είχαµε καµία αντίρρηση να συζητηθεί σήµερα ο προϋπολογισµός. Η θέση µας 
είναι γνωστή άλλωστε και έχουµε ήδη καταψηφίσει τα τέλη και η θέση µας 
γνωστή και τον προϋπολογισµό θα τον καταψηφίζαµε. 

  Αλλά το ζήτηµα όµως που προκύπτει νοµίζω είναι σοβαρό και 
θα πρέπει να αναβληθεί το θέµα για µια εβδοµάδα ούτως ώστε να δούµε το 
θέµα και από τη Νοµική Υπηρεσία.  

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εκπλήσσοµαι. Βρέθηκα 
ακροατής στην Οικονοµική Επιτροπή και ο κ. Μπόβος βεβαίωσε την 
Οικονοµική Επιτροπή ότι έχει περάσει από τη ∆ιαβούλευση και εδώ ήρθα 
πεπεισµένος ότι πράγµατι έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες. Καλούµαστε 
δηλαδή αυτή τη στιγµή να ψηφίσουµε ένα προϋπολογισµό τι; Να 
παρανοµήσουµε; Να λειτουργήσει ο ∆ήµος; Ποιος εµποδίζει το ∆ήµο να 
λειτουργήσει;  
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  Από τον Οκτώβριο που έπρεπε να έρθει ο προϋπολογισµός 
µέχρι σήµερα έχουν περάσει τρεις µήνες. Βρέθηκε κανένας εµπόδιο στο ∆ήµο 
να µην συντάξει σωστό προϋπολογισµό και να έρθουµε εδώ κανονικά και να 
τοποθετηθούµε και να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός; Θεωρώ ότι η ευθύνη είναι 
ακέραια της ∆ιοίκησης. Γι' αυτό θεωρώ ότι το θέµα πρέπει να αναβληθεί και 
να έρθει όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι επειδή ακούω ότι αν δεν ψηφιστεί ο 
προϋπολογισµός σήµερα και κάποιοι κινδυνολογούν πάνω σε αυτό ότι δεν θα 
λειτουργήσει ο ∆ήµος. Πάρα πολλοί προϋπολογισµοί ψηφίζονται µέχρι και τον 
Απρίλιο. Αυτό δεν σηµαίνει υποχρεωτικές δαπάνες του ∆ήµου µισθοί και τα 
λοιπά ότι δεν πληρώνονται και δεν καταβάλλονται.  

  Για να είµαστε τυπικά σωστοί και ουσιαστικοί έχουµε όλη την 
άνεση και την ευχέρεια του χρόνου να προηγηθεί το επταήµερο της 
διαβούλευσης και κυρία Γραµµατέα φέρετε ακεραία την ευθύνη όσον αφορά 
τη διαδικασία που δεν τηρήθηκε, ούτε ο κ. Μπόβος φταίει, διότι ως 
Γραµµατέας του ∆ήµου οφείλετε να διασφαλίζετε αυτές τις διαδικασίες και τις 
προθεσµίες. 

  Έχουµε την ευχέρεια να εισαχθεί το θέµα στην Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης µε την πρόσκληση προ επτά ηµερών, να συγκεντρωθεί η 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. Έχουµε την ευχέρεια άµεσα να προσφύγουµε και 
όχι στο µήνα που λέει το άρθρο 152 για τα νεκροταφεία, έτσι ώστε άµεσα να 
έρθει η προσαρµογή του νεκροταφείου και σε ένα επόµενο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και ας είναι και µέχρι τέλος Γενάρη, να ψηφίσουµε και να είµαστε 
σωστά και να µην έχουµε αυτά τα προβλήµατα. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Στα τελευταία Συµβούλιο τον τελευταίο καιρό όποιος έχει 
οποιαδήποτε αντίρρηση σε οποιοδήποτε θέµα εισάγεται από τη ∆ιοίκηση, 
κατηγορείται αµέσως ότι δεν αφήνει να λειτουργήσει ο ∆ήµος. Σήµερα 
κατηγορώ ευθέως τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οι οποίοι γνώριζαν το 
θέµα από τη ∆ιοίκηση, τον κ. Μπόβο και όλα τα άλλα µέλη που ήταν εκεί από 
τη στιγµή που είχε τεθεί το θέµα έπρεπε να είχαν προστατέψει και τη ∆ιοίκηση 
και το ∆ήµο αλλά και όλους εµάς. 

  ∆εν µπορεί να τίθεται ένα θέµα µονίµως να βρίσκουµε 
δικαιολογίες γι' αυτό το θέµα, αντί να το αντιµετωπίζουµε ουσιαστικά. 
Επιτέλους το έργο του ∆ήµου δεν το εµποδίζουν αυτοί που θέτουν τα 
ουσιαστικά και τα τυπικά ζητήµατα, το εµποδίζουν αυτοί που ποτέ δεν θέλουν 
να δώσουν λύσεις.  

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου ο κ. Μπόβος βεβαίωσε την Οικονοµική 
Επιτροπή ότι έχει περάσει από τη ∆ιαβούλευση και είναι παρόντες όλοι. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τότε έχει ακέραια την ευθύνη. ∆εν µπορεί να λένε ψέµατα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου επειδή µε 
αφορά κι εµένα, έχουµε διαβεβαίωση ότι πέρασε από τη ∆ιαβούλευση. Τι να 
κάνουµε δηλαδή εµείς; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό λέω. Όποιος διαβεβαίωσε είπα. Τα µέλη της 
Οικονοµικής, είπα. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος απουσιάζει; Καλό θα είναι όταν τίθενται τέτοια 
ζητήµατα να είναι παρούσα. Απευθύνοµαι όµως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
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ιδιαίτερα στη Γραµµατέα τη κα Αµπατζή. Κυρία Αµπατζή όπως διαπιστώνετε 
για άλλη µια φορά υπάρχει σοβαρό πρόβληµα λειτουργίας του ∆ήµου. 

Πρόσφατα αναβλήθηκε ∆ηµοτικό Συµβούλιο διότι δεν έγινε νόµιµη επίδοση σε 
δηµοτικούς συµβούλους. Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό. Εγώ εκφράζω τη 
βαθύτατη ανησυχία µου για την παραπέρα πορεία του ∆ήµου. Βέβαια η κα 
Αγαγιώτου το διατύπωσε µε σαφήνεια και αν κάποιος συνάδελφος πάει να πει 
αλήθειες, στιγµατίζεται και είναι ο κακός ο οποίος δεν θέλει τη λειτουργία του 
∆ήµου. Κυρία Αµπατζή έτσι δεν µπορεί να λειτουργήσει ο ∆ήµος.  

 Και σας το λέω αυτό, διότι κι εσείς προσωπικά το γνωρίζετε, έχετε ιδίαν 
αντίληψη, αλλά όπως µε διαβεβαίωσε και πολύ στενός συνεργάτης της κας 
∆ηµάρχου, οι Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι υπό διάλυση και πρέπει να πάρετε 
τα µέτρα σας. Ευχαριστώ πολύ. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι νοµίζω ότι δεν υπάρχει 
καµία πρόθεση από καµία Παράταξη το να µην συζητηθεί ο προϋπολογισµός. 
Πλην όµως όταν προκύπτουν αυτά τα θέµατα που προκύπτουν και είναι πάρα 
πολύ σοβαρά, κατ' αρχήν θα έλεγα ότι εφόσον υπήρχε η ακύρωση από τις 4/1 
πως είναι δυνατό οι Παρατάξεις και γενικότερα οι δηµοτικοί σύµβουλοι να µην 
είναι ενηµερωµένοι. Είναι απαράδεκτο αυτό. 

Ι. ΚΑΛΟΣΤΟΣ: Επειδή είναι πολύ δύσκολη η προσέλευση των κατοίκων για 
µία διαβούλευση κάνω το εξής ερώτηµα: αν δηλαδή τα άτοµα που θα έρθουν 
εκείνη την ηµέρα είναι 10 και συζητήσουν τον προϋπολογισµό θα είναι 
έγκυρο;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου! Κύριε Μπόβο θα πω κάτι για να δώσω τον 
λόγο στην κα ∆ήµαρχο. Παρουσία σας ζήτησα το πρακτικό, παρουσία σας 
συνοµολόγησε η γραµµατέας της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και αφού είδα και 
το πρακτικό και το πήρα, δεν συζητήθηκε καν ο προϋπολογισµός και µείνατε 
έκπληκτος κι εσείς. Είναι έτσι;  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Και παρουσία σας της είπα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνώ. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εποµένως; Ευθύνοµαι εγώ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. ∆εν έχουµε λοιπόν διαβούλευση επί του προϋπολογισµού. 
Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα µπορούσε ο κ. Χήτος να µας απαντήσει αν είναι απαραίτητη 
η διαβούλευση για τον προϋπολογισµό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιαβάστε λίγο για να µας απαντήσετε. Ο κ. Τοµπούλογλου 
ζήτησε τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Να σας δώσω την εγκύκλιο κ. Χήτο να τη διαβάσετε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ώστε την εγκύκλιο να συµβουλευτεί. 

Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Κύριε Πρόεδρε, κυρία 
∆ήµαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι γνωρίζετε ότι στο παρελθόν σε πολύ συχνά 
χρονικά διαστήµατα έχω έρθει σε αντιπαράθεση µε τον κ. Μπόβο για διάφορα 
θέµατα και ζητήµατα. 

∆εν µπορώ όµως να µην πω κάτι. Ο κ. Μπόβος ως 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών υπερβάλλει εαυτώ και είναι άδικο, ειλικρινά σας 
λέω είναι άδικο, αυτό το συγκεκριµένο στέλεχος της ∆ιοίκησης να τον 
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πετροβολούν όλοι. Ο κ. Μπόβος ό,τι µπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι του, 
το κάνει. Όσο µπορεί να προφυλάξει ό,τι είναι να προφυλάξει, το κάνει. Ένας 
κούκος όµως δεν φέρνει την άνοιξη. Θα πρέπει λοιπόν εσείς της ∆ιοίκησης H 

Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λέω το εξής: εσείς της ∆ιοίκησης που είστε, οφείλετε 
εάν θέλετε να σέβεστε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα να πηγαίνετε και να 
βοηθήσετε τον συγκεκριµένο συνεργάτη σας.  

Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τη συγκεκριµένη περίπτωση όσον αφορά για τη 
διαβούλευση το έµαθε από εσάς, κάνοντας εσείς την ερώτηση. Οι υπόλοιποι 
που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο και του τα ρίχνουν, γιατί δεν πήγαν να 
του µιλήσουν; 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ:  Η Οικονοµική Επιτροπή, παρ' ότι εγώ δεν ήµουν 
παρούσα, έχω πάρει όµως το πρακτικό, το έχει πει η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα 
Ευτυχία Παπαλουκά και έχει διατυπωθεί µέσα στο σώµα της απόφασης. Το 
έχουµε δώσει τώρα στον κ. Χήτο αυτό. Έχει ειπωθεί ότι δεν έχει περάσει και 
δεν ξέρω τον λόγο τώρα αν είπε ναι ή όχι ο κ. Μπόβος, αλλά εν πάση 
περιπτώσει είχε λάβει γνώση και µπορούσε να το πει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εν συνεχεία. 

κ. ΧΗΤΟΣ (∆ικηγόρος ∆ήµου): Το άρθρο 76 που αφορά τη ∆ηµοτική 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης στην παρ. 2 στο εδάφιο α’ λέει: «H Γνωµοδοτεί στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα 
προγράµµατα δράσης του ∆ήµου, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και το Τεχνικό 
Πρόγραµµα του ∆ήµου». Επίσης στην παρ. 3 λέει: «H Η ∆ηµοτική Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια µετά από πρόσκληση του Προέδρου της 
υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 
προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης και τουλάχιστον µια 
φορά κάθε τρεις µήνες"» και τα λοιπά. ∆εν λέει ότι γνωµοδοτεί, συνεδριάζει 
λέει.  

κ. ΧΗΤΟΣ: Συνεδριάζει λέει, δεν λέει ότι γνωµοδοτεί για τον προϋπολογισµό. 
Για τα θέµατα που γνωµοδοτεί κ. Πρόεδρε, µην γελάτε, το λέει παραπάνω στη 
παρ. 2 στο εδάφιο 1 «H Γνωµοδοτεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα 
αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης"». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αναπτύχθηκε το θέµα από όλες τις πλευρές, 
µην πει κανείς ότι δεν γνωστοποιήθηκε από το Σώµα η ένσταση του 
Προεδρείου όσον αφορά τη νοµιµότητα και βάζω θέµα αναβολής του θέµατος 
για να προηγηθούν. Όσοι δεν θέλουν να αναβληθεί, να αποφασιστεί να 
συζητηθεί µε τις εντεύθεν συνέπειες για ό,τι συµβεί. Καθαρές κουβέντες.  

  Πρόταση προς το Σώµα: ποιοι ψηφίζουν την αναβολή για τους 
λόγους να µην τους ξαναλέω, που προαναφέρθηκαν τόσο για την Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης που πρέπει να περάσει, όσο και τα τέλη του νεκροταφείου.  

 

∆ιεξάγεται ονοµαστική ψηφοφορία 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γρετζελιάς; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κανταρέλης; 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Να συζητηθεί. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μπόβος; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπανίκα; 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κότσιρας; 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παΐδας; 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Χωρινός; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Καβακοπούλου; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Σιµιγδαλά; 

Ε. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Νικολόπουλος; 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά απουσιάζει. Ο κ. Λαζαρίδης; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Απέχω. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. ∆ηµακόπουλος; 

Χ. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Να συζητηθεί αφού παίρνει την ευθύνη η Νοµική Υπηρεσία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχει µε όρους. Κυρία Αγαγιώτου ή ψηφίζετε υπέρ ή 
κατά. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Γνωµοδότησε. Αφού γνωµοδότησε, κάποιος παίρνει την 
ευθύνη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ ψηφίζουµε για να συζητήσουµε σε ένα λεπτό, 
όχι για γνωµοδότηση σε µια εβδοµάδα.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και εγώ το ίδιο να συζητηθεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μαυράκη; 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλόστος; 

Ι. ΚΑΛΟΣΤΟΣ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Να συζητηθεί. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καραβίας; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Να συζητηθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Χαράλαµπος; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Ιωάννης; 

Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γραµµένος; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοσκολέτος; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Κοσµά; 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαµλής απουσιάζει. Εγώ αναβολή. Ο κ. Βαλασσάς; 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούµα απουσιάζει. Ο κ. Πολίτης; 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μάλλιος; 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 13 υπέρ της συζήτησης, µία αποχή και τρεις απόντες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αναβολή πόσοι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 16. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 16 υπέρ της αναβολής.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ένας απέχει ο κ. Λαζαρίδης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αποχή µία. Υπέρ της συζήτησης; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τρεις απόντες και 13 υπέρ της συζήτησης. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι αναβάλλεται το θέµα. Κύριε Γραµµατέα, οι 
λόγοι που αναβάλλεται το θέµα είναι να προηγηθεί η ∆ιαβούλευση και η 
συµµόρφωση προς την απόφαση ∆.Σ. 240/2011 για τα τέλη του νεκροταφείου 
βάσει των παρατηρήσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, για να µην 
τα ξαναλέµε. 

   

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την υποβληθείσα Απόφαση-εισήγηση 13/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής,  
- το υπ΄αριθµ. πρωτ. Οικ.50698/02.12.2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών ΟΤΑ του Υπ. Εσωτερικών µε οδηγίες βάσει του σχετικού ΦΕΚ µε 
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την Κ.Υ.Α. για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. Έτους 
2012, 

- τα άρθρα 75 παρ. 3 και 267 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 σχετικά µε τις 
αρµοδιότητες της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης  επί του σχεδίου του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου,  

- το έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε τις παρατηρήσεις τους 
που ακυρώνει την υπ΄αρ. 240/2011 Απόφαση του ∆.Σ. σχετικά µε την 
αναπροσαρµογή των Τελών και ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 
για το έτος 2012, 

- την υποβληθείσα πρόταση περί αναβολής συζήτησης του εν λόγω θέµατος  
 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(16 ΥΠΕΡ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, 13 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΟΧΗ)  

 
1. Εγκρίνει την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του Ετήσιου 
Προγράµµατος  ∆ράσης του ∆ήµου έτους 2012 και επί του Προϋπολογισµού Εσόδων-
Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012, για επόµενη Συνεδρίασή του, 
προκειµένου : 
α. να προηγηθεί η σχετική απόφαση-γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης επί του Προϋπολογισµού βάσει και των άρθρων 75 παρ. 3 και 267 παρ. 
5 του Ν. 3852/2010 και   
β. να αναπροσαρµοστούν-διορθωθούν τα τέλη και δικαιώµατα ∆ηµοτικού 
Νεκροταφείου έτους 2012, µετά την ακύρωση της υπ΄αρ. 240/2011 Α.∆.Σ. από τον 
Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, όσο και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 18/ 2012. 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

            

           ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                               ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 
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Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 
Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                              Παντελής Χρ. Γρετζελιάς                  
ΑΝ. ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ  
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Αντιδήµαρχο Οικον. Υπηρεσιών και Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής  
- Γενική Γραµµατέα 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών (µε την υποχρέωση να ενηµερώσει το Τµήµα 

Λογιστηρίου και το Τµήµα Νεκροταφείου) 
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