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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015, βάσει της αριθ.
195/2014 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε ειδική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
3.12.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ.
20767/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 26/2014) του Προέδρου
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και
στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ (στο 1ο θέμα της Η.Δ.)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 233/2014

Αρ. Πρωτοκόλλου: 21328/5-12-2014

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 3.12.2014 ειδικής
Συνεδρίασης Νο. 21/2014 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στην ειδική 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 32 παρόντες
και 1 απούσα, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ__________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Γκούμα  Δανάη-Εύα
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
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Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Σημειώνεται ότι  από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κ. Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

 Στη Συνεδρίαση παρέστη και παρείχε διευκρινίσεις επί των τεθέντων από τους Δημ.

Συμβούλους ερωτημάτων η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου του Δήμου κυρία Ανθή Πλεσίτη.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Δ.Κανταρέλης και Ε.Πλάτανος αποχώρησαν προσωρινά από

την Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του

1ου θέματος της Η.Δ. και επανήλθαν κατά την έναρξη της συζήτησης επί του 2ου

θέματος αυτής.

Απουσίες :
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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 του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 1ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

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

μοναδικού θέματος 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 αυτό.

1ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής ειδικής Συνεδρίασης και
με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20765/28-11-2014 έγγραφο του Γραφείου Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου και την υπ΄αρ. 195/2014 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής
ανέφερε προς το Σώμα τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 195/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Κατάρτιση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων έτους 2015».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου)
σήμερα στις 28 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9

ΑΔΑ: 67ΒΠΩΗΓ-ΠΝΔ



5

π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 20509/27/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου
Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του
πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.
2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα τα μέλη της
Ο.Ε. συμφώνησαν να συζητηθεί ως 2ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας α) την αριθ. πρωτ. 20632/26-11-2014 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου  επί του θέματος β)
την αριθ. 57/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ελληνισμού Διασποράς «Ανδρέας Παπανδρέου» και γ) την αριθ. 85/2014 απόφαση
του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος:

Α)

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ο.Π.Δ.  2015.

Κύριε Πρόεδρε,

Με την αριθ.  7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος β’), Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες
για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την
εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του
Ν. 4111/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω απόφασης λοιπόν, το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται,
ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον
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προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα του ΟΤΑ και του κάθε νομικού
προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ.

Η ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. γίνεται σε μια ειδική για αυτό
το σκοπό συνεδρίαση, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ.
54240/44368/11-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι διακριτές.

Με την αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή
Υπουργική Απόφαση, (Β’ 450), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.
30040/24-7-2013 (Β’ 1858) όμοια «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για
την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και
την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του
άρθρου 4 του ν. 4111/2013»

Με τη προαναφερόμενη ΚΥΑ επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1, 6 και
7 της υπ’ αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ, οι οποίες συνίστανται στα εξής :
Αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το
πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και
καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας
των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων
δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται
στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ.  Συνεπώς, το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο
προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία
εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους

Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, καθώς και
ηλεκτρονικά στη μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό.

Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο
προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το
ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους κατά τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου, τότε ο
Προϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση,
επανυποβολή και έγκριση από την αρμόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου του έτους
στο οποίο αυτό αναφέρεται.

Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α)την πληρότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ που
πρέπει να περιέχονται στο ΟΠΔ σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β)την πληρότητα του ΟΠΔ ως
προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ)την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι
Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο
προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, δ)την πληρότητα του
περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ε)την εν
γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό
αναφέρεται.

Με την αριθ. 175/2014 απόφαση εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή στις 10
Νοεμβρίου 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του του ν.4172/2013 (Α’
167), σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015,
το οποίο στη συνέχεια εμπρόθεσμα ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με το αριθ. πρωτ. 20499/24-11-14 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 2000/31-
10-14) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
διατυπώθηκε η τεκμαρτή γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου
μας οικον. έτους 2015, το οποίο ενσωματώθηκε από το δήμο στη βάση δεδομένων
που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η γνώμη αυτή περιλαμβάνει τα κριτήρια
της Κ.Υ.Α. 29830/25-7-14(οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/μου 2015) με βάση
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την οποία αξιολογείται ο προϋπολογισμός καθόσον θεωρήθηκε ότι οι οδηγίες αυτές
συμβάλλουν στην κατάρτιση ρεαλιστικού προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 194/2014 απόφασή της καλείται
να εγκρίνει την αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του
Δήμου μας οικον. έτους 2015 συμμορφώνεται με την τεκμαρτή γνώμη του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Βάσει αυτής της εισηγητικής
έκθεσης και του διαμορφωμένου μέχρι σήμερα προϋπολογισμού, όπως αυτός θα
εισαχθεί προς ψήφιση από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, τηρουμένων και των
προαναφερόμενων διατάξεων, θέτουμε υπόψη σχέδιο του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2015 και
παρακαλούμε αφού καταρτίσετε αυτό, να το υποβάλλετε προς το Δημοτικό μας
Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Β)

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12/2014

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  57/2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Π.Π.Ι.Ε.Δ.
ΕΤΟΥΣ  2015»

Σήμερα στις 18/11/14 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, συνήλθε το  Διοικητικό
Συμβούλιο  του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ. Φ - X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄
αριθμ. πρωτ. 741/14 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε  σε όλα τα μέλη
σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν τα επτά από τα εννέα
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των
εργαζομένων του Ιδρύματος, καθώς η αντιπολίτευση δεν έχει ορίσει δύο μέλη της
μειοψηφίας). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ. και μόνιμος
υπάλληλος του Π.Π.Ι.Ε.Δ., (βάσει της υπ' αριθμ. 6/14 απόφασης της Προέδρου του
Π.Π.Ι.Ε.Δ), Αικατερίνη Καραγεώργου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Ε'.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

2. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΟΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

6. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη κ. Νικόλαος
Τρυπιάς και κα Λευκοθέα Στεργίου.

Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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ΘΕΜΑ 1ο

Η κα Αντιπρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε στο Δ.Σ. ότι:

Με την αριθ. 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες
για την παρακολούθηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" (Ο.Π.Δ.) και την
εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του
ν. 4111/2013. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Ιδρύματος, συνοψίζει
το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του. Σύμφωνα με το
άρθρο 6 της ως άνω απόφασης, το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται
προς έλεγχο στην αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο
Πρόγραμμα του Ιδρύματος. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη
μορφή, καθώς και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας
αρχής, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το Ο.Π.Δ. δεν πληροί τους όρους κατά τις υποδείξεις
του Παρατηρητηρίου, τότε το Ο.Π.Δ. στέλνεται προς διόρθωση, επανυποβολή και
έγκριση στην αρμόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό
αναφέρεται. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει: α) Την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη
που οφείλει να περιέχει, β) Την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό
της Επιχείρησης, γ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων και δ) την εν γένει κατάρτιση του Ο.Π.Δ. σύμφωνα με
τις διατάξεις, και εγκρίνει το Ο.Π.Δ. έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό
αναφέρεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, καταρτίσθηκε ο πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του σχεδίου Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2015 του Π.Π.Ι.Ε.Δ. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4111/2013, τις διατάξεις της αριθ.
7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών, την εγκ. 5/14065/09.04.2013 ΥΠ.ΕΣ., το έγγραφο
ΥΠ.ΕΣ. 19400/15.05.2013, καθώς και τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος όπως αυτός
ψηφίσθηκε με την απόφ. 58/2014 του Δ.Σ.

Ζητείται από το Δ.Σ. να εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο Ο.Π.Δ. του Ιδρύματος
έτους 2015 και να διαβιβάσει αυτό προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια η κα Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά
με το θέμα. Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιπροέδρου,
έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο σχέδιο Ο.Π.Δ. έτους 2015 του Ιδρύματος, το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2014

Γ)

ΑΠΟΦ. 85/2014
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Αρ. πρωτ.: 1431

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2015.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  16ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Σήμερα  25-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ, συνήλθε το  Διοικητικό

Συμβούλιο  της  Επιχείρησης  σε τακτική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση  της

Προέδρου  της  κ. Αναγνώστου Αντωνίας.

Αφού  διαπιστώθηκε   νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των

παρακάτω οκτώ (8) μελών που ορίσθηκαν με την 164/14 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αναγνώστου Αντωνία, Πρόεδρος

2. Χαραμαρά Γεωργία,  Αντιπρόεδρος

3. Τσιλιμπάρη Μαρία, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

4. Ζήση Μαρία, εκπρόσωπος εργαζομένων

5. Ζορμπαλής Βασίλειος, μέλος

6. Παπασταματίου Φωτεινή, μέλος

7. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης, μέλος

Απόντες:

1. Παπασταματίου Φωτεινή

2. Ταβλαρίδης Παναγιώτης, μέλος

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

σχετικά με την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς

Επιχείρησης έτους 2015, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα

κάτωθι:
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Με την αριθ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος β') Κ.Υ.Α. των

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την παρακολούθηση του

«Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του προγράμματος

εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013. Το

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Επιχείρησης, συνοψίζει  το ετήσιο

πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω απόφασης, το Ο.Π.Δ. απαρτίζεται, ψηφίζεται

και υποβάλλεται προς έλεγχο μαζί με τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης. Το ΟΠΔ

αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, καθώς και ηλεκτρονικά όταν

αυτό ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του Δήμου, και αφού ψηφιστεί από το Δημοτικό

Συμβούλιο και αποσταλεί προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το

εγκεκριμένο ΟΠΔ  αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ και του ΟΤΑ. Το ΟΠΔ

περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους σε συμμόρφωση με

τον κανόνα ισοσκελισμού του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο

προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το

ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους κατά τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου, τότε το ΟΠΔ

στέλνεται  προς διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση από την αρμόδια αρχή, έως τις

10 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.

Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει

να περιέχει, γ)την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας

Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό της

Επιχείρησης, δ)την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας

οικονομικών αποτελεσμάτων και ε)την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις

διατάξεις, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό

αναφέρεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, καταρτίσθηκαν οι πίνακες  4 και 5Γ, όπως επισυνάπτονται

κατωτέρω, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του  σχεδίου Ο.Π.Δ. οικ. έτους

2015 της ΚΕΔΦΧ, σύμφωνα με τον Ν. 4111/2013, τις διατάξεις της αριθ. 7261/22-2-

2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος β') Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις εγκ. 5/14065/09.04.2013 ΥΠ.ΕΣ.,

41273(ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β'), 41308 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β'),

49864/06.12.2013, και                              το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 19400/15.05.2013,
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καθώς και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 της επιχείρησης όπως αυτός

ψηφίστηκε  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 84/2014 απόφαση του  ΔΣ της επιχείρησης.

Ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο ΟΠΔ έτους 2015

της ΚΕΔΦΧ  και να διαβιβάσει αυτό προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή του

Δήμου  η οποία και θα το ενσωματώσει στο ΟΠΔ του Δήμου  προκειμένου να εγκριθεί

ενιαία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνημμένα: Πίνακες του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2015 της ΚΕΔΦΧ α)Πίνακας 5Γ

Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ και β)Πίνακας 4 Ετήσιο πρόγραμμα

δράσης 2015.

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, προέβη σε ψηφοφορία.

Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το ΔΣ:

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο ΟΠΔ έτους 2015 της ΚΕΔΦΧ α)Πίνακας 5Γ

Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ και β)Πίνακας 4 Ετήσιο πρόγραμμα

δράσης 2015, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το

σκεπτικό της εισήγησης.

Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί  στην  οικονομική επιτροπή του ΔΦΧ.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 85/2014 και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο
αριθ. 31/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την
Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις αριθ. 175/14 και
194/14 αποφάσεις Ο.Ε., τις σχετικές αποφάσεις των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων,
είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) με την
οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Β’
450), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 30040/24-7-2013 (Β’ 1858)
όμοια, αυτές του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013  και του άρθρου 77 του Ν. 4172/13, το
αριθ. πρωτ. 54240/44368/11-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής,  το αριθ. πρωτ. 20499/24-11-14 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου
2000/31-10-14) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(6 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ)

Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος και των υπ΄αυτού εποπτευομένων Νομικών Προσώπων Π.Π.Ι.Ε.Δ.
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φ.-Χ. (Ν.Π.Ι.Δ) οικονομικού έτους
2015 και το υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από
την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά την
προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 195/2014

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά.

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.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε
ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος ως εισάγεται με βάση την αριθ. 195/2014
απόφαση Οικ. Επιτροπής.

 Λευκό ψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Α.Κόντος, Κ.Ντάτσης, Β.Αγαγιώτου και
Ν.Σιώρης (σύνολο 4).

 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Ι.Τομπούλογλου και Χ.Κοπελούσος
(σύνολο 3) απείχαν από την διενεργηθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 195/2014 απόφαση Οικ.
Επιτροπής περί κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015 και υποβολής αυτού στο Δημ.
Συμβούλιο, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ &  33 Α΄)
 Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α΄)
 Την αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών (ΦΕΚ 2676 Β΄), με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ.
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7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 450 Β΄), όπως αυτή είχε
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 30040/24-7-2013 (ΦΕΚ 1858 Β΄) όμοια,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(21 ΥΠΕΡ-4 ΛΕΥΚΑ-3 ΑΠΟΧΕΣ)

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των υπ΄αυτού

εποπτευομένων Νομικών Προσώπων α) Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού

Διασποράς «Ανδρέας Παπανδρέου» (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Φ.-Χ. (Ν.Π.Ι.Δ.) οικονομικού έτους 2015, όπως αυτό συνοδεύει την

παρούσα, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθεί μαζί με τον προϋπολογισμό του

Δήμου οικ. έτους 2015 για έλεγχο νομιμότητας στον Γεν. Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας»
στην ιστοσελίδα του Δήμου, όσο και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 233/2014.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
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Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος

Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία

Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική

Σιώρης  Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
6. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
7. Δ/νση Κ.Ε.Π.
8. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Ανάπτυξης και

Πληροφορικής
9. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
10. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
11. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
12. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
13. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
14. Τμήμα Ταμείου
15. Π.Π.Ι.Ε.Δ.
16. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου

Συν.: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων έτους 2015.
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