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ΘΕΜΑ: «Έγκριση-Ψήφιση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2012»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
28.11.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
13535/27-11-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 26/2012) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και 
στις Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

⎯⎯ 
 

   
Αρ. Απόφασης: 200/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13536/29-11-2012 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                        ⎯⎯ 
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 

 ⎡
 
 
 
 
 
 
⎣

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.11.2012 
έκτακτης Συνεδρίασης Νο. 27/2012 του Δ.Σ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪΔΑΣ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΧΩΡΙΝΟΣ 
ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
5. 
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-
   ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ 
ΑΓΑΝΙΚΗ 
6. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ 
ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 
ΕΥΤΥΧΙΑ 
8. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
9. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
10. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 
15. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛ. 
16. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
18. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
19. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
21. ΚΟΣΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
22.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 

 

 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24. ΒΑΛΑΣΣΑΣ 
ΒΕΡΓΗΣ 
25. ΓΚΟΥΜΑ 
ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
26. ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
29.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
32.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
33.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

  

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
      
Μπόβος Χαράλαμπος                                       Χωρινός Ζαχαρίας                                                  
Κότσιρας Παύλος                                                    Βαλασσάς Βεργής 
                                                                                  Γκούμα Δανάη-Εύα         
Παϊδας Αδαμάντιος                                                 Πολίτης Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη    Κανταρέλης Δημήτριος                                     
Σιμιγδαλά Ειρήνη  
Παπαλουκά Ευτυχία 
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Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη  
Νικολόπουλος Φώτιος 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
                                                
   
      
Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

Απουσίες :  

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής έκτακτης  δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.  

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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 στο μοναδικό θέμα της Η.Δ.  
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό  Θέμα Η.Δ. της σημερινής έκτακτης 
Συνεδρίασης, το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του 
Ν. 3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, και με βάση το υπ΄αριθμ. 
πρωτ. 13533/27-11-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου του 
Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
 
Θ Ε Μ Α : 2η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Φ.Χ. οικ. έτους 2012 
 
Παρακαλούμε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
αφού λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 8, παρ. 3.83 και 86 του Β.Δ. 17/5-15.06.1959 
«περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και 
τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα, εγκρίνετε την ακόλουθη 2η τροποποίηση του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών 
του Δήμου.  
Σημειώσατε ότι το Αποθεματικό του Δήμου (Κ.Α.Ε. 02.90.9111.001), σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 92/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των Euro. 
32.784,92 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   :  €   31.100.221,92 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   :  €   31.067.437,00 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       :  €          32.784,92                                                                              
 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.  
 

• Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Υπηρεσιών κ. Χ.Μπόβος εισηγήθηκε το θέμα. Ο επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας κ. Χ.Τομπούλογλου τόνισε ότι πρόκειται για διαφορετική κάθε 
φορά εισήγηση που έρχεται για 3η φορά στο Δ.Σ..Επέκρινε την Διοίκηση για 
έλλειψη σοβαρότητας και δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση για τους κωδικούς 
που αφορούν μισθοδοσία και εισφορές εργαζομένων, διαφωνεί όμως με 
άλλους και ειδικότερα με αυτούς που αφορούν συντήρηση προγραμμάτων 
διοικ. Υπηρεσιών, τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη, αναβάθμιση στάσεων 
δημοτικής συγκοινωνίας και μίσθωση μεταφορικών μέσων. Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος 
αναφέρθηκε στο σχετικό έγγραφο για την αναβάθμιση των στάσεων, 
ζητώντας διευκρινίσεις. 

• Ο κ. Σ.Κόντος καυτηρίασε την 
προχειρότητα των σχετικών διαδικασιών, τις εκβιαστικές τακτικές που 
ακολουθούνται και προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να επιδείξει άλλη ανοχή 
στη Διοίκηση. Ο κ. Ε.Πλάτανος αναφέρθηκε στα έσοδα της αναμόρφωσης, 
μιλώντας επίσης για ομηρεία υπαλλήλων. Τόνισε ότι υπάρχουν κωδικοί, όπως 
αυτοί του φυσικού αερίου, των τοκοχρεολυσίων, των δαπανών αναλωσίμων 
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και των εξόδων διεκπεραίωσης που είναι άσχετοι με τους υπαλλήλους. Η κα 
Ε.Παπαλουκά έθεσε ερωτήματα για τους ειδικούς συνεργάτες και την Γεν. 
Γραμματέα του Δήμου, για τους κωδικούς της ΔΕΗ, τις υπερωρίες 
προσωπικού και το Γ΄τρίμηνο έτους 2012 που δεν έχει έλθει ακόμη στην Οικ. 
Επιτροπή. 

• Από πλευράς Σωματείου Εργαζομένων 
ο κ. Η.Καρασεβδάς έδωσε απαντήσεις επί των ανωτέρω ερωτημάτων 
αναφερόμενος στις εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, στις εισφορές λόγω 
μνημονίου, στην απόκλιση στους κωδικούς της ΔΕΗ και στις υπερωρίες. 
Επίσης η Πρόεδρος κα Β.Παυλοπούλου μίλησε για αυτονόητες ρυθμίσεις για 
τους εργαζομένους στην αναμόρφωση. Ο κ. Χ.Μπόβος αναφέρθηκε στην 
OTS, στα τηλέφωνα, στο ΕΣΠΑ, στην προμήθεια καυσίμων και τους ειδικούς 
συνεργάτες. Ο κ. Π.Γρετζελιάς ζήτησε να τηρηθεί η διαδικασία και  απήντησε 
επί προσωπικού θέματος. Ο κ. Π.Λαζαρίδης τόνισε ότι οι ανεξάρτητοι Δημ. 
Σύμβουλοι δεν αποτελούν ομάδα. 

• Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη μίλησε για την 
καθυστέρηση που ήρθε η αναμόρφωση, θεωρώντας ότι είναι η 3η και όχι η 2η, 
για την ακύρωση της 2ης από την Αποκ/νη Διοίκηση Αττικής, για το γ΄ τρίμηνο 
2012, όπου υπάρχει απόκλιση προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων 
και για το δάνειο από το Τ.Π.&Δ.. Επανερχόμενος ο κ. Κ.Α.Μάλλιος μίλησε για 
αναμόρφωση με πρόφαση τους εργαζομένους και ζήτησε ψηφοφορία κατά 
κωδικό. Η κα Β.Αγαγιώτου τόνισε την ανάγκη αυτοσυγκράτησης, για 
εκβιαστική εισήγηση που έχει σκοπό να κρύψει την ανικανότητα της 
Διοίκησης, για πολιτικά παιχνίδια με ανακοινώσεις και τις ευθύνες της 
Διοίκησης. 

• Δευτερολογώντας ο κ. 
Χ.Τομπούλογλου κατήγγειλε την χρήση των εργαζομένων ως ασπίδα και μέσο 
πίεσης, δήλωσε ότι δεν δέχεται εκβιασμούς για ψήφιση αναμορφώσεων με 
άλλους στόχους και αναφέρθηκε επίσης στη δήλωση που έκανε στον 
ηλεκτρονικό τύπο για την Πρωτομαγιά έτους 2011. Στο τελευταίο θέμα 
αναφέρθηκε και ο κ. Σ.Κόντος, μιλώντας επίσης για διαλυμένη Διοίκηση. 
Υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της εισήγησης. Ο κ. 
Π.Γρετζελιάς πρότεινε να διαχωρισθεί η εισήγηση στους κωδικούς που 
αφορούν εργαζόμενους και στους υπόλοιπους και να τεθούν σε ψηφοφορία 
μόνο οι πρώτοι. Ο κ. Ν.Παπανικολάου τόνισε την ανάγκη να ψηφισθεί η 
αναμόρφωση για να διοικηθεί ο Δήμος. 

• Διαμορφώνοντας τελική πρόταση ο κ. 
Σ.Κόντος εισηγήθηκε να τεθεί προς ψήφιση από το Σώμα η αρχική εισήγηση 
χωρίς πέντε (5) κωδικούς, ήτοι τους 30.6662.030 («Αναβάθμιση στάσεων 
δημοτικής συγκοινωνίας Δ.Φ.Χ. με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΕΣΠΑ) στο Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη»), 15.7311.001 
(«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»), 00.6494.002 
(«Αμοιβή δικαστικού επιμελητή»), 10.6643.004 («Φυσικό αέριο για το 
Δημαρχείο») και 10.6235.001 («Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για 
τα Δημ. Συμβούλια»), πρόταση που τελικά έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση 
μέσω του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Χ.Μπόβου και τους υπόλοιπους 
Δημοτικούς Συμβούλους. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε την εισήγηση, ως 
ανωτέρω τροποποιήθηκε με την αφαίρεση από αυτήν των πέντε (5) κωδικών, σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
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Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα τροποποιηθείσα 
εισήγηση και : 
 

• 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 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την 2η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικ. 
έτους 2012, ως τροποποιήθηκε με την αφαίρεση από την αρχική εισήγηση των 
κωδικών  α) 30.6662.030 («Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας Δ.Φ.Χ. με 
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΕΣΠΑ) στο Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος 
Ανάπτυξη»), β) 15.7311.001 («Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας 
Χαλκηδόνας»), γ) 00.6494.002 («Αμοιβή δικαστικού επιμελητή»), δ) 10.6643.004 
(«Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο») και ε) 10.6235.001 («Ενοικίαση ηχητικού και 
λοιπού εξοπλισμού για τα Δημ. Συμβούλια»), σύμφωνα με το συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο των τροποποιήσεων και μεταβολών που τελικώς ενεκρίθη από το 
Δ.Σ.. 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   200/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Μπόβος Χαράλαμπος 
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαμάντιος 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΓ-ΟΒΨ
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Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Λογιστηρίου 
- Ταμειακή Υπηρεσία 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 
 

 
Συν.: -       Πίνακας των τροποποιήσεων και μεταβολών 2ης αναμόρφωσης 2012 ως 

τελικώς ενεκρίθη από  το Δ.Σ.. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΓ-ΟΒΨ



Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

00.1214.002
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.1214.002 με τίτλο "Επιχορήγηση από ΚΑΠ έτους 2012 για την 
κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών" κατά 18.054,42€ ο οποίος από 0,00€ αυξάνεται σε 

18.054,42€ 0,00 18.054,42 18.054,42
Σύμφωνα με την ΑΠ 80540/14-6-2012
Αναγγελία πίστωσης

00.0343.001 Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.0343.001 με τίτλο "Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης" 
κατά 2.000,00€ ο οποίος από 1.000,00€ αυξάνεται σε 2.000,00€ 1.000,00 2.000,00 3.000,00

00.2211.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.2211.001 με τίτλο "Έκτακτα έσοδα από περασμένα οικονομικά έτη 
που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί το πρώτον (Βεβαίωση πολεοδομικών παραβάσεων)" κατά 

105.000,00€ ο οποίος από 45.000,00€ αυξάνεται σε 150.000,00€ 45.000,00 105.000,00 150.000,00

00.0111.004 Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.0111.004 με τίτλο "Μισθώματα από τουριστικό περίπτερο 
''ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ'' κατά 39.000,00€ ο οποίος από 1.000,00€ αυξάνεται σε 40.000,00€ 1.000,00 39.000,00 40.000,00

00.0461.007 Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.0461.007 με τίτλο "Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων εν γένει, 
πλατείες, διαφημ. πλαίσια κ.τ.λ.'' κατά 4.000,00€ ο οποίος από 1.000,00€ αυξάνεται σε 5.000,00€ 1.000,00 4.000,00 5.000,00

00.1514.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.1514.001 με τίτλο "Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 
αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12Ν 1647/86)' κατά 15.000,00€ ο οποίος από 50.000,00€ 

αυξάνεται σε 65.000,00€ 50.000,00 15.000,00 65.000,00

00.4131.003 Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.4131.003 με τίτλο "Ετήσια εισφορά υπερ ΚΥΤ" κατά 6.000,00€ ο 
οποίος από 8.000,00€ αυξάνεται σε 14.000,00€ 8.000,00 6.000,00 14.000,00

00.4214.001 Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.4214.001 με τίτλο "Επιστροφές γενικά χρημάτων" κατά 60.000,00€ 
ο οποίος από 50.000,00€ αυξάνεται σε 110.000,00€ 50.000,00 60.000,00 110.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 242.000,00 319.054,42 561.054,42

32.784,92
319.054,42

351.839,34

86.000,00

70.000,00

10.000,00

60.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

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

και διαμορφώνεται σε:

00.2118.001
10.000,00

00.2115.001

Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.2118.001 με τίτλο "Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 
επιτιδευματιών" κατά 60.000,00€ ο οποίος από 10.000,00 αυξάνεται σε 70.000,00€

Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 00.2115.001 με τίτλο "Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας" 
κατά 10.000,00€ ο οποίος από 76.000,00€ αυξάνεται σε 86.000,00€

76.000,00

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΓ-ΟΒΨ



Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

10.6011.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6011.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)" 
κατά 41.000,00€ ο οποίος από 802.000,00€ αυξάνεται σε 843.000,00€ 802.000,00 41.000,00 843.000,00

10.6051.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6051.001 με τίτλο "Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 
τακτικού προσωπικού" κατά 1.200,00€ ο οποίος από 102.000,00€ αυξάνεται σε 

103.200,00€ 102.000,00 1.200,00 103.200,00

10.6051.002
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6051.002 με τίτλο "Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 
μονίμων υπαλλήλων" κατά 100,00€ ο οποίος από 3.000,00€ αυξάνεται σε 3.100,00€ 3.000,00 100,00 3.100,00

10.6051.004
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6051.004 με τίτλο "Eισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων 

(Σύνταξη)" κατά 500,00€ ο οποίος από 6.500,00€ μειώνεται σε 6.000,00€ 6.500,00 -500,00 6.000,00

15.6011.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 15.6011.001 με τίτλο "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων" 

κατά 3.500,00€ ο οποίος από 227.000,00€ αυξάνεται σε 230.500,00€ 227.000,00 3.500,00 230.500,00

15.6051.002
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 15.6051.002 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 
ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)" κατά 1.500,00€ ο οποίος από 29.000,00€ μειώνεται σε 27.500,00€ 29.000,00 -1.500,00 27.500,00

15.6051.005
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 15.6051.005 με τίτλο "Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 
μονίμων υπαλλήλων" κατά 700,00€ ο οποίος από 4.000,00€ αυξάνεται σε 4.700,00€ 4.000,00 700,00 4.700,00

30.6011.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 30.6011.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)" 
κατά 15.000,00€ ο οποίος από 295.000,00€ αυξάνεται σε 310.000,00€ 295.000,00 15.000,00 310.000,00

30.6051.002
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 30.6051.002 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 

ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)" κατά 500,00€ ο οποίος από 16.000,00€ αυξάνεται σε 16.500,00€ 16.000,00 500,00 16.500,00

30.6055.003
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 30.6055.003 με τίτλο "Εισφορά υπέρ ΤΜΕΔΕ (Κύρια 
σύνταξη)" κατά 4.000,00€ ο οποίος από 20.000,00€ αυξάνεται σε 24.000,00€ 20.000,00 4.000,00 24.000,00

35.6011.001

Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 35.6011.001 με τίτλο "Αποδοχές Μονίμων Τακτικών 
Υπαλλήλων Δ.Υ. (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)" κατά 5.000,00€ ο οποίος από 340.000,00€ μειώνεται σε 
335.000,00€ 340.000,00 -5.000,00 335.000,00

35.6051.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 35.6051.001 με τίτλο " Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 

ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)" κατά 2.000,00€ ο οποίος από 42.000,00€ μειώνεται σε 40.000,00€ 42.000,00 -2.000,00 40.000,00

40.6011.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 40.6011.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)" 
κατά 1.000,00€ ο οποίος από 26.200,00€ αυξάνεται σε 27.200,00€ 26.200,00 1.000,00 27.200,00

40.6051.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 40.6051.001 με τίτλο "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ" 

κατά 500,00€ ο οποίος από 1.000,00€ αυξάνεται σε 1.500,00€ 1.000,00 500,00 1.500,00

45.6011.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 45.6011.001 με τίτλο "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)" 
κατά 10.000,00€ ο οποίος από 325.000,00€ μειώνεται σε 315.000,00€ 325.000,00 -10.000,00 315.000,00

45.6051.002
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 45.6051.002 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του 
ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)" κατά 1.000,00€ ο οποίος από 41.000,00€ μειώνεται σε 40.000,00€ 41.000,00 -1.000,00 40.000,00

45.6051.003
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 45.6051.003 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ 

ΤΕΑΔΥ" κατά 500,00€ ο οποίος από 2.700,00€ μειώνεται σε 2.200,00€ 2.700,00 -500,00 2.200,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρoνται ανάλογα ποσά για την δημιουργία και επαύξηση των κατωτέρω πιστώσεων. ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΓ-ΟΒΨ



50.6011.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 50.6011.001 με τίτλο "Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)" 

κατά -6.000,00€ ο οποίος από 248.000,00€ αυξάνεται σε 242.000,00€ 248.000,00 -6.000,00 242.000,00

50.6051.002
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 50.6051.002 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του 
ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)" κατά 1.000,00€ ο οποίος από 27.500,00€ αυξάνεται σε 28.500,00€ 27.500,00 1.000,00 28.500,00

10.6021.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6021.001 με τίτλο "Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου 

Χρόνου" κατά 1.000,00€ ο οποίος από 435.000,00€ αυξάνεται σε 436.000,00€ 435.000,00 1.000,00 436.000,00

10.6052.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6052.001 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 

(Α.Χ.)" κατά 3.000,00€ ο οποίος από 130.000,00€ μειώνεται σε 127.000,00€ 130.000,00 -3.000,00 127.000,00

10.6011.004
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6011.004 με τίτλο "Αμοιβές νομικών" κατά 10.000,00€ 

ο οποίος από 93.000,00€ αυξάνεται σε 103.000,00€ 93.000,00 10.000,00 103.000,00

10.6055.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 10.6055.001 με τίτλο "Εισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας 

Νομικών  (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)" κατά 500,00€ ο οποίος από 14.000,00€ αυξάνεται σε 
14.500,00€ 14.000,00 9.500,00 23.500,00

30.6021.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 30.6021.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.)" κατά 30.000,00€ ο οποίος από 

97.000,00€ αυξάνεται σε 127.000,00€ 97.000,00 30.000,00 127.000,00

35.6021.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 35.6021.001 με τίτλο "Αντιμισθία εργατοτεχνικού 
προσωπικού (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)" κατά 

5.000,00€ ο οποίος από 42.000,00€ αυξάνεται σε 47.000,00€ 42.000,00 5.000,00 47.000,00

35.6052.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 35.6052.001 με τίτλο "Εργοδοτικές Εισφορές  ΙΚΑ ΤΕΑΜ 

(Α.Χ)" κατά 1.000,00€ ο οποίος από 15.000,00€ μειώνεται σε 14.000,00€ 15.000,00 -1.000,00 14.000,00

45.6021.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 45.6021.001 με τίτλο "Αντιμισθία εργατοτεχνικού 
προσωπικού (περιλαμβάνοται: πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π)" κατά 

5.000,00€ ο οποίος από 13.000,00€ αυξάνεται σε 18.000,00€ 13.000,00 5.000,00 18.000,00

70.6021.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 70.6021.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.) Σχολικές 
Καθαρίστριες" κατά 6.000,00€ ο οποίος από 256.000,00€ μειώνεται σε 250.000,00€ 256.000,00 -6.000,00 250.000,00

70.6052.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 70.6052.001 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 

(Α.Χ.)" κατά 3.000,00€ ο οποίος από 80.000,00€ μειώνεται σε 77.000,00€ 80.000,00 -3.000,00 77.000,00

30.6041.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 30.6041.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχες εκτάκτων 
υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)" κατά 1.000,00€ ο οποίος από 20.000,00€ μειώνεται σε 19.000,00€ 20.000,00 -1.000,00 19.000,00

30.6054.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 30.6054.001 με τίτλο "Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 

(Ο.Χ.)" κατά 500,00€ ο οποίος από 1.000,00€ αυξάνεται σε 1.500,00€ 1.000,00 500,00 1.500,00

30.6054.003
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 30.6054.003 με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού υπερ ΤΣΜΕΔΕ" κατά 500,00€ ο οποίος από 2.500,00€ αυξάνεται σε 

3.000,00€ 2.500,00 500,00 3.000,00

35.6041.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 35.6041.001 με τίτλο "Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) " κατά 7.000,00€ ο οποίος από 102.000,00€ αυξάνεται σε 109.000,00€ 102.000,00 7.000,00 109.000,00

35.6054.001
Αυξάνει την πίστωση του Κ.Α. 35.6054.001 με τίτλο "Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ  ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)" κατά 2.500,00€ ο οποίος από 28.000,00€ αυξάνεται σε 30.500,00€ 28.000,00 2.500,00 30.500,00

45.6041.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 45.6041.001 με τίτλο "Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων(εκτάκτων,με σύμβαση ημερομισθίων).Αντιμισθίων εργατοτεχνικού 
προσωπικού)" κατά 10.000,00€ ο οποίος από 55.000,00€ μειώνεται σε 45.000,00€ 55.000,00 -10.000,00 45.000,00

45.6054.001
Μειώνει την πίστωση του Κ.Α. 45.6054.001 με τίτλο "Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ  ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)" κατά 2.000,00€ ο οποίος από 15.600,00€ μειώνεται σε 13.600,00€ 15.600,00 -2.000,00 13.600,00

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΓ-ΟΒΨ



10.6266.003
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 10.6266.003 με τίτλο "Συντήρηση-υποστήριξη 

προγραμμάτων διοικητικών υπηρεσιών" κατά 5.000,00 € ο οποίος από 5.000,00€ 
διαμορφώνεται σε 10.000,00€ 5.000,00 5.000,00 10.000,00

00.6222.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6222.001 με τίτλο "Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπικά τέλη" κατά 40.000,00 € ο οποίος από 50.000,00€ διαμορφώνεται σε 

90.000,00€
50.000,00 40.000,00 90.000,00

λόγω καθυστέρησης της έκδοσης
τιμολογίων στον ενοποιημένο Δήμο
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, με
αποτέλεσμα τη μη εξόφλησή τους
και το διακανονισμό με τον ΟΤΕ ΑΕ

00.6451.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6451.001 με τίτλο "Συνδρομές σε εφημερίδες και 

περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα" κατά 2.000,00 € ο οποίος από 1.000,00€ 
διαμορφώνεται σε 3.000,00€ 1.000,00 2.000,00 3.000,00

Ετήσια συνδρομή στη βάση 
δεδομένων - πληροφοριών 
ΔΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

20.6012.001
Την αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 20.6012.001 από "Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 

μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ." σε "Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 
μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου" 0,00

30.6012.001

Την αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 30.6012.001 από "Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 
μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. & υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Α. Χ." σε 

"Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. & υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου" 0,00

40.6012.001
Την αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 40.6012.001 από "Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 
μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ." σε Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 

μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου" 0,00

10.6452.013
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 10.6452.013 με τίτλο "Συνδρομή υπηρεσίας δεδομένων για 
την διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου" κατά 500,00€  ο οποίος από 500,00€ 

διαμορφώνεται σε 1.000,00€ 500,00 500,00 1.000,00

15.7411.004
Δημιουργεί πίστωση νέου Κ.Α 15.7411.004 με τίτλο "Σύνταξη στατικής μελέτης 

επισκευών και έκδοση οικοδομικής αδείας επισκευής πτέρυγας 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Δημοτικής Ενότητας Ν.Φ." ποσού 4.500,00€ 0,00 4.500,00 4.500,00

Σύμφωνα και με την ΑΔΣ 160/2012
έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος

00.6516.004
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6516.004 με τίτλο "Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από 
ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2004" κατά 25.000,00€ ο οποίος από 37.400,00€ 

διαμορφώνεται σε 62.400,00€ 37.400,00 25.000,00 62.400,00

00.6516.005
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6516.005 με τίτλο "Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από 
ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2005" κατά 32.000,00€ ο οποίος από 23.600,00€ 

διαμορφώνεται σε 55.600,00€ 23.600,00 32.000,00 55.600,00

00.6511.001
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 00.6511.001 με τίτλο "Τόκοι δανείων εσωτερικού 

λειτουργικών δαπανών" κατά 70.000,00€ ο οποίος από 322.000,00€ διαμορφώνεται σε 
252.000,00€ 322.000,00 -70.000,00 252.000,00

80.8231.003
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8231.003 με τίτλο "Απόδοση στο ΚΥΤ" κατά 6.000,00€ ο 

οποίος από 8.000,00€ διαμορφώνεται σε 14.000,00€ 8.000,00 6.000,00 14.000,00

80.8261.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8261.001 με τίτλο "Διάφορες επιστροφές εσόδων" κατά 

55.000,00€ ο οποίος από 55.000,00€ διαμορφώνεται σε 110.000,00€ 55.000,00 55.000,00 110.000,00

10.6012.005
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 10.6012.005 με τίτλο "Οικονομική ενίσυχση σε 

παραπληγικούς-τετραπληγικούς" κατά 1.050,00€ ο οποίος από 9.000,00€ διαμορφώνεται 
σε 10.050,00€ 9.000,00 1.050,00 10.050,00

00.6151.002
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6151.002 με τίτλο "Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ" 

κατά 30.000,00€ ο οποίος από 60.000,00€ διαμορφώνεται σε 90.000,00€ 60.000,00 30.000,00 90.000,00

20.6641.001
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6641.001 με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά 

μέσα (πετρέλαια)" κατά 3.000,00€ ο οποίος από 175.550,00€ διαμορφώνεται σε 
172.550,00€ 175.550,00 -3.000,00 172.550,00

Σύμφωνα με το έγγραφο ΑΠ
11605/27.9.2012 του τμήματος
κίνησης της Δ/νση Καθαριότητας

35.6641.005
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 35.6641.005 με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση 

μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο)" κατά 3.000,00€ ο οποίος από 20.250,00€ 
διαμορφώνεται σε 17.250,00€ 20.250,00 -3.000,00 17.250,00

Σύμφωνα με το έγγραφο ΑΠ
11605/27.9.2012 του τμήματος
κίνησης της Δ/νση Καθαριότητας

20.6641.003
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 20.6641.003 με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση 
μεταφορικών μέσων (βενζίνες)" κατά 3.000,00€ ο οποίος από 13.000,00€ διαμορφώνεται 

σε 16.000,00€ 13.000,00 3.000,00 16.000,00

Σύμφωνα με το έγγραφο ΑΠ
11605/27.9.2012 του τμήματος
κίνησης της Δ/νση Καθαριότητας

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΓ-ΟΒΨ



30.6641.004
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 30.6641.004 με τίτλο "Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά 
μέσα (βενζίνη)" κατά 3.000,00€ ο οποίος από 3.000,00€ διαμορφώνεται σε 6.000,00€ 3.000,00 3.000,00 6.000,00

Σύμφωνα με το έγγραφο ΑΠ
11605/27.9.2012 του τμήματος
κίνησης της Δ/νση Καθαριότητας

20.6011.001
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6011.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)"κατά 140.000,00 € ο 

οποίος από 1.242.000,00€ διαμορφώνεται σε 1.102.000,00€ 1.242.000,00 -140.000,00 1.102.000,00

το ποσό θα μεταφερθεί σε Κ.Α. του 
προυπολογισμού της υπηρεσίας 20

20.6051.001
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6051.001 με τίτλο "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 

(Δ.Υ.)"κατά 3.000,00€ ο οποίος από 8.000,00€ διαμορφώνεται σε 5.000,00€ 8.000,00 -3.000,00 5.000,00

το ποσό θα μεταφερθεί σε Κ.Α. του 
προυπολογισμού της υπηρεσίας 20

20.6051.002
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6051.002 με τίτλο "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ 
ΤΥΔΚΥ"κατά 4.000,00€ ο οποίος από 140.000,00€ διαμορφώνεται σε 136.000,00€ 140.000,00 -4.000,00 136.000,00

το ποσό θα μεταφερθεί σε Κ.Α. του 
προυπολογισμού της υπηρεσίας 20

20.6051.004
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6051.004 με τίτλο "Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ 

μονίμων"κατά 3.000,00€ ο οποίος από 7.000,00€ διαμορφώνεται σε 4.000,00€ 7.000,00 -3.000,00 4.000,00

το ποσό θα μεταφερθεί σε Κ.Α. του 
προυπολογισμού της υπηρεσίας 20

20.6021.001
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6021.001 με τίτλο "Τακτικές αποδοχές Α.Χ  

(περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.)"κατά 70.000,00€ ο 
οποίος από 220.000,00€ διαμορφώνεται σε 150.000,00€ 220.000,00 -70.000,00 150.000,00

το ποσό θα μεταφερθεί σε Κ.Α. του 
προυπολογισμού της υπηρεσίας 20

20.6052.001
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6052.001 με τίτλο "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 

(Α.Χ.)" κατά 10.00,00€ ο οποίος από 65.000,00€ διαμορφώνεται σε 55.000,00€ 65.000,00 -10.000,00 55.000,00

το ποσό θα μεταφερθεί σε Κ.Α. του 
προυπολογισμού της υπηρεσίας 20

20.6234.001
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6234.001 με τίτλο "Μίσθωση μεταφορικών μέσων" κατά 

72.000,00€ ο οποίος από 117.000,00€ διαμορφώνεται σε 45.000,00€

117.000,00 -72.000,00 45.000,00

Η υπογραφή του συμφωνητικού δεν
έχει γίνει ακόμη και το διαμορφωθέν
ποσό καλύπτει τη μίσθωση μέχρι
31.12.2012 και το ποσό θα
μεταφερθέι σε κωδικό της υπηρεσίας
20

20.6244.003
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6244.003 με τίτλο "Χρηματοδοτική μίσθωση(leasing) για 

την προμήθεια ενός press-container" κατά 19.000,00€ ο οποίος από 20.000,00€ 
διαμορφώνεται σε 1.000,00€

20.000,00 -19.000,00 1.000,00

Δεν προβλέπεται να γίνει η ανάθεση
της εργασίας μέσα στο έτος 2012
και το ποσό θα μεταφερθέι σε
κωδικό της υπηρεσίας 20

20.6054.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 20.6054.001 με τίτλο "Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)" 

κατά 10.00,00€ ο οποίος από 60.000,00€ διαμορφώνεται σε 70.000,00€ 60.000,00 10.000,00 70.000,00
το ποσό θα μεταφερθεί σε Κ.Α. του 
προυπολογισμού της υπηρεσίας 20

20.6211.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 20.6211.001 με τίτλο "Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων" κατά 312.000,00€ ο οποίος από 

500.000,00€ διαμορφώνεται σε 812.000,00€ 500.000,00 312.000,00 812.000,00

Το ποσό είναι ίσο με τις αντίστοιχες
μειώσεις που έγιναν στη υπηρεσία
20

80.8111.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8111.001 με τίτλο "Αμοιβές και έξοδα προσωπικού " κατά 

9.001,23€  ο οποίος από 114.750,21€ διαμορφώνεται σε 123.751,44€ 114.750,21 9.001,23 123.751,44

80.8113.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8113.001 με τίτλο "Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές 
τρίτων " κατά 6.763,37€  ο οποίος από 1.713.662,41€ διαμορφώνεται σε 1.720.425,78€ 1.713.662,41 6.763,37 1.720.425,78

Σύμφωνα με συνημμένη κατάσταση

80.8116.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8116.001 με τίτλο "Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων" 
κατά 14.997,39€  ο οποίος από 2.172.167,48€ διαμορφώνεται σε 2.187.164,87€ 2.172.167,48 14.997,39 2.187.164,87

Σύμφωνα με συνημμένη κατάσταση

80.8117.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 80.8117.001 με τίτλο "Λοιπά έξοδα" κατά 8.193,08€  ο 

οποίος από 179.950,40€ διαμορφώνεται σε 188.143,48€ 179.950,40 8.193,08 188.143,48
Σύμφωνα με συνημμένη κατάσταση

35.6162.001
Δημιουργεί πίστωση νέου Κ.Α. 35.6162.001 με τίτλο "Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων" 

ποσού 5.500,00€ 0,00 5.500,00 5.500,00
Κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ
150559/2011 αρθρ.1 παρ.2

30.7326.009
Δημιουργεί πίστωση νέου Κ.Α. 30.7326.009 με τίτλο "Επανακατασκευή μνημείου Εθνικής 

Αντίστασης" ποσού 5.000,00€ 0,00 5.000,00 5.000,00

00.6492.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6492.001 με τίτλο "Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης 
δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, 
εκκαθ.οχλαζουσων κληρονομιών, αποζημ.εργολάβων-προμηθευτών λόγω 

διαφυγ.κέρδους, δαπάνες για χρέη- πρόστιμα.)" κατά 35.000,00 € ο οποίος από 
1.000,00€ διαμορφώνεται σε 36.000,00€ 1.000,00 35.000,00 36.000,00

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΓ-ΟΒΨ



45.6495.010
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 45.6495.010 με τίτλο "Ανάπλαση αποκήρου" κατά 1.000,00
€ ο οποίος από 4.000,00€ διαμορφώνεται σε 5.000,00€ 4.000,00 1.000,00 5.000,00

Σύμφωνα με το έγγραφο Δ.Υ. του
Τμ. Προμηθειών

00.6515.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6515.001 με τίτλο "Προμήθεια Τραπεζών" κατά 4.000,00
€ ο οποίος από 15.000,00€ διαμορφώνεται σε 19.000,00€ 15.000,00 4.000,00 19.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 11.319.830,50 308.505,07 11.628.335,57

351.839,34
-308.505,07

43.334,27

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

και διαμορφώνεται σε €:

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΓ-ΟΒΨ


