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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 19.12.2012 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 28/2012 του Δ.Σ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 57/12  απόφασης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου». 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
17.12.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14333/12-12-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2012) 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 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη 
λόγω του προχωρημένου της ώρας (1.15 π.μ.) και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των 
παρόντων μελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 19.12.2012, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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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 ΟΛΟΙ 
παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
(προσήλθε μετά την επανέναρξη της Συνεδρίασης στο 14ο θέμα της Η.Δ.) 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Μπόβος Χαράλαμπος                                                          ΟΥΔΕΙΣ 
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαμάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           

 2



Σιμιγδαλά Ειρήνη                                                                 ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΗΓ-ΔΙΞ 
 

Παπαλουκά Ευτυχία 
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 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης Δημήτριος  
Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
   
    
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Α.Καβακοπούλου  προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων.  

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων και απεχώρησε μετά την ψηφοφορία επί του 13ου θέματος 

της Η.Δ..  
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• Οι κ.κ. Ζ.Χωρινός και Ε.Σιμιγδαλά αποχώρησαν από αυτήν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 8ου θέματος της Η.Δ.. Η δεύτερη επανήλθε κατά τη συζήτηση επί 

του 14ου θέματος αυτής. 

• Η κα Σ.Κοσμά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 8ου 

θέματος της Η.Δ...   

• Ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 

7ου θέματος της Η.Δ.. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί 

του 6ου θέματος της Η.Δ. ,απεχώρησε μετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος 

αυτής, επανήλθε κατά τη συζήτηση επί του 14ου θέματος της Η.Δ. και απεχώρησε 

οριστικά μετά την ψηφοφορία επί του 18ου θέματος αυτής. 

• Ο κ. Χ.Δημακόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 

9ου θέματος της Η.Δ. και επανήλθε στο 14ο θέμα αυτής. 

• Ο κ. Β.Βαλασσάς απεχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία 

επί του 8ου θέματος της Η.Δ. , επανήλθε μετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος 

αυτής και απεχώρησε οριστικά μετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.  

• Η κα Δ.Ε.Γκούμα απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέματος της Η.Δ.. 

• Ο κ. Σ.Πολίτης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 13ου 

θέματος της Η.Δ. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 

7ου θέματος της Η.Δ., αποχώρησε μετά τη ψηφοφορία επί του 13ου θέματος αυτής, 

επανήλθε στο 14ο θέμα και απεχώρησε οριστικά μετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέματος της Η.Δ.  

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 17ου θέματος της Η.Δ. 

• Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 

26ου θέματος της Η.Δ. 

• Οι κ.κ. Σ.Κόντος και Λ.Γεωργαμλής προσήλθαν στη Συνεδρίαση με την έναρξη της 

συζήτησης επί του 14ου  θέματος της Η.Δ.. Ο δεύτερος αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 17ου θέματος αυτής. 
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• Ο κ. Π.Γρετζελιάς αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 18ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Α.Παπανίκα προσήλθε στο 14ο 

θέμα και αποχώρησε μετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος αυτής. 

 

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 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

29ο  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 σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

29ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 29ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση τόσο το αριθ. πρωτ. 659/3-10-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου, όσο και την υπ΄αρ. 57/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της Α΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης  για το οικονομικό έτος 2012» 
 
 
 Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αρ. 57/2012 απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με την οποία εγκρίθηκε η Α΄  
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τροποποίηση του Προϋπολογισμού της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2012 και 

παρακαλούμε όπως  εισαχθεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
 
ΑΠΟΦ 57/2012 

Αρ. πρωτ.: 657 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  11ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.  

 

 Σήμερα  2/10/2012  ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μμ συνήλθε το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Επιχείρησης  σε τακτική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση  της 

Προέδρου  της  κ. Καβακοπούλου Αγανίκης. 

 

 Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι η σύνθεση των 

μελών του Συμβουλίου είναι η εξής : 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καβακοπούλου Αγανίκη, Πρόεδρος  

2. Καρόγλας Πολύβιος,  Αντιπρόεδρος 

3. Βαλλίδου Νίκη 

4. Λαζαρίδης Νικόλαος 

5. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

6. Λεωνίδας Μιχάλης  

7. Μποσινάκος Κωνσταντίνος 

8. Χλαπάνας Ιωάννης  

9. Χατζηδάκη Μαρία  

10. Πλάτανος Ελευθέριος 

11. Κυριαζόπουλος Χρήστος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Χλαπάνας Ιωάννης  

2. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

3. Βαλλίδου Νίκη 
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οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 

 

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και εισηγούμενη το  εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 

σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης όπως  αυτός είχε εγκριθεί με την υπ’ αρ. 94/12 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα 

κάτωθι: 

 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 260 του ΚΔΚ 3463/2006 παρ,1 όπου 

περιγράφεται αναλυτικά ότι η διαχείριση των Κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται 

σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από 

την υπόλοιπη δημοτική και κοινοτική διαχείριση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε 

τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2012  με την υπ’ αρ. 

25/12 απόφασή του και στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 256 του ΚΔΚ (Ν. 

3463/2006), τον διαβίβασε στο δημοτικό συμβούλιο  το οποίο και τον επικύρωσε με 

την υπ’ αρ. 94/12 απόφασή του. 

Σήμερα εισάγονται προς τροποποίηση οι μεταβολές του προϋπολογισμού που 

αφορούν σε αποκλίσεις των προβλεπόμενων ποσών στους  κάτωθι κωδικούς, διότι 

κατά την λειτουργία της επιχείρησης και την υλοποίηση της μισθοδοσίας και των 

χρηματικών ενταλμάτων διαπιστώθηκε ότι  κάποια εγγεγραμμένα ποσά δεν 

επαρκούν, όπως επίσης  και κάποια ποσά κωδικών πλεονάζουν διότι  δεν έχουν 

υλοποιηθεί έως σήμερα τα προβλεπόμενα κατά την σύνταξη του αρχικού 

προϋπολογισμού. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η  τροποποίηση των ποσών που 

καταγράφονται στους κάτωθι κωδικούς ως εξής: 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής: 

Α) Κωδ. 6011 (Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου) 

αύξηση κατά 900,00 ευρώ 

Β) Κωδ.  6031 (Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγράμματος ΒΣΣ) 

αύξηση κατά 30.900,00 ευρώ, διότι είχαν προβλεφθεί ποσά μέχρι 30/6/2012. 

Επειδή έχει δοθεί παράταση των συμβάσεων μέχρι 31/3/2013 χρειάζεται 

αναπροσαρμογή.  
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Γ) Κωδ. 6041 (Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγράμματος 

Βρεφικού Σταθμού) αύξηση κατά 4.500,00 ευρώ 

Δ) Κωδ. 6051 (Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγραμμάτων  

ΟΑΕΔ) αύξηση κατά 5.800,00 ευρώ 

Ε) Κωδ. 6083 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΒΣΣ) 

αύξηση κατά 8.900,00  ευρώ 

Ζ) Κωδ. 6084 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Βρεφικού 

Σταθμού) αύξηση κατά 1.400,00 ευρώ 

Η) Κωδ. 6085 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΟΑΕΔ) 

αύξηση κατά 1.700,00 ευρώ 

Θ) Κωδ. 6131 (Λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων για τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης) αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ 

Ι) Κωδ. 6241 (Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού(Φωτοτυπικό 

μηχάνημα)) αύξηση κατά 100,00 ευρώ 

Κ) Κωδ. 6262  (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

(πλην κτιρίων έργων) ) αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ 

Λ) Κωδ. 7124 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά) αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ 

Μ) Κωδ. 832 (Οφειλή κατόπιν ελέγχου χρηματοδότησης της Δομής ΒΣΣ) 

αύξηση κατά 14.000,00 ευρώ . 

Ν) Κωδ.6261(Συντήρηση  και επισκευή παραχωρούμενων κτιρίων αύξηση 

κατά 50,00 ευρώ. 

Ξ)Κωδ.6111(Αμοιβές Νομικών)αύξηση κατά 3000,00 ευρώ 

Ο)Κωδ.7122(Εξοδα για αγορά μεταφορικών μέσων)2000,00 ευρώ 

 

 

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής: 

Α) Κωδ. 323 (Έσοδα από τροφεία  βρεφικού Σταθμού) αύξηση κατά 

1.539,99 ευρώ 

Β) Κωδ. 1224 (Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 55-64 πρόγραμμα 2011 ΝΘΕ επιδότηση 

ασφαλιστικών εισφορών) αύξηση κατά 9.200,00 ευρώ 

Γ) Κωδ. 411 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο Ταμείο  και Λογ/σμούς 

Όψεως 31/12/2011 ) αύξηση κατά 37.400,00 ευρώ 

 8



ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΗΓ-ΔΙΞ 
 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής: 

Α) Κωδ. 6061 (Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγραμμάτος  

ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ) μείωση κατά 23.000,00 ευρώ λόγω μη ανάληψης του προγράμματος. 

Β) Κωδ. 6071 (Αποδοχές υπαλλήλων Δημοτικής Συγκοινωνίας) μείωση κατά 

37.000,00 ευρώ επειδή δεν έχει υλοποιηθεί έως σήμερα και προβλέπονται ποσά για 

την υλοποίηση του από Οκτώβριο του 2012.  

Γ) Κωδ. 6086 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΚΔΑΠ-

ΑΜΕΑ) μείωση κατά 6.600,00 ευρώ .                                                                                

Δ) Κωδ. 91 (Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και 

για   τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό) μείωση κατά 

40,01 ευρώ                                                                                                                                 

Ε) Κωδ. 6087 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Δημοτικής Συγκοινωνίας) 

μείωση κατά 9.000,00 ευρώ 

Ζ) Κωδ. 831 (Πληρωμές ενοικίων παρελθόντων ετών) μείωση κατά 4.300,00 

ευρώ κατόπιν της τακτοποίησης του λογ/σμου και της αναδρομικής μείωσης των 

μισθωμάτων. 

Η) Κωδ. 833 (Οφειλή κοινοχρήστων παρελθόντων ετών) μείωση κατά 

1.170,00 Ευρώ 

Θ)Κωδ.6473(Εξοδα προμηθειών κοινωνικού παντοπωλείου-Σίτισης απόρων 

)μείωση κατά 2000,00 ευρώ. 

Ι)Κωδ.6651(Υλικά Φαρμακείου)μείωση 3000,00 ευρώ. 

 

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής: 

Α) Κωδ. 1215 (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ) μείωση κατά 50.000,00 ευρώ 

Β) Κωδ. 1223 (Βοήθεια στο σπίτι χρηματοδότηση εθνικών πόρων από 

1/1/2012-30/6/2012) μείωση κατά 6.000,00 ευρώ από τα προβλεπόμενα. 

 

 

Εάν προσθέσουμε τις αυξήσεις και αφαιρέσουμε τις μειώσεις σε όλους τούς 

κωδικούς ,το τελικό αποτέλεσμα είναι : 

Έξοδα = μείωση   -  7.860,01 και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 

976.710,00 αντί του συνολικού 984.570,01 του αρχικού προϋπολογισμού. 
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Έσοδα= μείωση    -  7.860,01 και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 

976.710,00 αντί του συνολικού 984.570,01 του αρχικού προϋπολογισμού 

 

Για τον λόγο αυτόν, ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει την 

προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού που είχε εγκρίνει με την υπ’ αρ. 

25/12  προηγούμενη απόφασή του η οποία επικυρώθηκε με την  υπ’ αρ. 94/12 

απόφασή του Δημοτικού συμβουλίου και να διαβιβάσει την τροποποίηση προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

  Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά 

με το θέμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, 

έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω: 

 

 

                                        Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 
 
 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των κωδικών όπως περιγράφονται στον επισυναπτόμενο 

προϋπολογισμό ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  

Γ. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς τον ΔΦΧ. 

 

Οι κ.κ. Μποσινάκος και Πλάτανος διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους ως προς τον Κ.Α. 

323 που αφορά τα τροφεία του Βρεφικού Σταθμού, καθ’ όσον κατά το παρελθόν 

έχουν εκφράσει την πεποίθηση τους κατά της επιβολής τροφείων. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 57/2012 και υπογράφεται ως εξής 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

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. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα με την 
αφαίρεση από την εισήγηση του ΚΑ: 0323 των Εσόδων (Έσοδα από τροφεία 
Βρεφικού Σταθμού) και ταυτόχρονη αναδιαμόρφωση του αποθεματικού σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση και : 

• Την αριθ. 57/2012 απόφαση  του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου. 
• Τις διατάξεις των άρθρων 256 και 260 του Δ.Κώδικα (Ν. 3463/06) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου οικονομικού έτους 2012, βάσει της υπ΄αρ. 57/2012 διαβιβασθείσας 
Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, που τροποποιήθηκε ως εξής : 
 

 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής: 

Α) Κωδ. 6011 (Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου) 

αύξηση κατά 900,00 ευρώ 

Β) Κωδ.  6031 (Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγράμματος ΒΣΣ) 

αύξηση κατά 30.900,00 ευρώ, διότι είχαν προβλεφθεί ποσά μέχρι 30/6/2012. 

Επειδή έχει δοθεί παράταση των συμβάσεων μέχρι 31/3/2013 χρειάζεται 

αναπροσαρμογή.  

Γ) Κωδ. 6041 (Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγράμματος 

Βρεφικού Σταθμού) αύξηση κατά 4.500,00 ευρώ 

Δ) Κωδ. 6051 (Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγραμμάτων  

ΟΑΕΔ) αύξηση κατά 5.800,00 ευρώ 

Ε) Κωδ. 6083 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΒΣΣ) 

αύξηση κατά 8.900,00  ευρώ 

Ζ) Κωδ. 6084 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Βρεφικού 

Σταθμού) αύξηση κατά 1.400,00 ευρώ 

Η) Κωδ. 6085 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΟΑΕΔ) 

αύξηση κατά 1.700,00 ευρώ 

Θ) Κωδ. 6131 (Λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων για τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης) αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ 
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Ι) Κωδ. 6241 (Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού(Φωτοτυπικό 

μηχάνημα)) αύξηση κατά 100,00 ευρώ 

Κ) Κωδ. 6262  (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

(πλην κτιρίων έργων) ) αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ 

Λ) Κωδ. 7124 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά) αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ 

Μ) Κωδ. 832 (Οφειλή κατόπιν ελέγχου χρηματοδότησης της Δομής ΒΣΣ) 

αύξηση κατά 14.000,00 ευρώ . 

Ν) Κωδ.6261(Συντήρηση  και επισκευή παραχωρούμενων κτιρίων αύξηση 

κατά 50,00 ευρώ. 

Ξ)Κωδ.6111(Αμοιβές Νομικών)αύξηση κατά 3000,00 ευρώ 

Ο)Κωδ.7122(Εξοδα για αγορά μεταφορικών μέσων)2000,00 ευρώ 

 

 

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής: 

Α) Κωδ. 323 (Έσοδα από τροφεία  βρεφικού Σταθμού) δεν αυξάνεται και 

παραμένει  0,01 ευρώ 

Β) Κωδ. 1224 (Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 55-64 πρόγραμμα 2011 ΝΘΕ επιδότηση 

ασφαλιστικών εισφορών) αύξηση κατά 9.200,00 ευρώ 

Γ) Κωδ. 411 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο Ταμείο  και Λογ/σμούς 

Όψεως 31/12/2011 ) αύξηση κατά 37.400,00 ευρώ 

Δ) Κωδ.. 412 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτο αποθεματικό ποσό 1539,99 

ευρώ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής: 

Α) Κωδ. 6061 (Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου προγραμμάτος  

ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ) μείωση κατά 23.000,00 ευρώ λόγω μη ανάληψης του προγράμματος. 

Β) Κωδ. 6071 (Αποδοχές υπαλλήλων Δημοτικής Συγκοινωνίας) μείωση κατά 

37.000,00 ευρώ επειδή δεν έχει υλοποιηθεί έως σήμερα και προβλέπονται ποσά για 

την υλοποίηση του από Οκτώβριο του 2012.  

Γ) Κωδ. 6086 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΚΔΑΠ-

ΑΜΕΑ) μείωση κατά 6.600,00 ευρώ .         
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Δ) Κωδ. 91 (Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και 

για   τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό) μείωση κατά 

40,01 ευρώ                                                                                                                                 

Ε) Κωδ. 6087 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Δημοτικής Συγκοινωνίας) 

μείωση κατά 9.000,00 ευρώ 

Ζ) Κωδ. 831 (Πληρωμές ενοικίων παρελθόντων ετών) μείωση κατά 4.300,00 

ευρώ κατόπιν της τακτοποίησης του λογ/σμου και της αναδρομικής μείωσης των 

μισθωμάτων. 

Η) Κωδ. 833 (Οφειλή κοινοχρήστων παρελθόντων ετών) μείωση κατά 

1.170,00 Ευρώ 

Θ)Κωδ.6473(Εξοδα προμηθειών κοινωνικού παντοπωλείου-Σίτισης απόρων 

)μείωση κατά 2000,00 ευρώ. 

Ι)Κωδ.6651(Υλικά Φαρμακείου)μείωση 3000,00 ευρώ. 

 

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής: 

Α) Κωδ. 1215 (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ) μείωση κατά 50.000,00 ευρώ 

Β) Κωδ. 1223 (Βοήθεια στο σπίτι χρηματοδότηση εθνικών πόρων από 

1/1/2012-30/6/2012) μείωση κατά 6.000,00 ευρώ από τα προβλεπόμενα. 

 

 

Εάν προστεθούν οι αυξήσεις και αφαιρεθούν οι μειώσεις σε όλους τούς 

κωδικούς ,το τελικό αποτέλεσμα είναι : 

Έξοδα = μείωση   -  7.860,01 και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 

976.710,00 αντί του συνολικού 984.570,01 του αρχικού προϋπολογισμού. 

Έσοδα= μείωση    -  7.860,01 και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 

976.710,00 αντί του συνολικού 984.570,01 του αρχικού προϋπολογισμού 

 
 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   229/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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    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 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 

 
 

 

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

- Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. 
- Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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