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ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 
2018, βάσει της αριθ.77/2017   απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
6.12.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
29878/1-12-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2017) 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  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 
Η Γραμματέας :  ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου). 

 
 
 
 
 

 
 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 294/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31124/13-12-2017 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 6.12.2017 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 24/2017 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
ΑΔΑ: ΩΤΑ646ΜΩ0Ι-42Θ
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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. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
16. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

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

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

ΑΝΤΩΝΙΑ 
 

 
Στην τακτική 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 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Πλάτανος  Ελευθέριος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Κανταρέλης  Δημήτριος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Παπανικολάου  Νικόλαος  
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Παπακώστας  Βασίλειος                                      Σιώρης  Νικόλαος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 
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Αγγελής Χρήστος 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

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

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

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

Κατερίνης. 

 

 Τα θέματα 11-17 συζητήθηκαν εμβόλιμα μεταξύ του 1ου και του 2ου θέματος της 

Η.Δ., ενώ κατά τα λοιπά τηρήθηκε η σειρά εγγραφής των θεμάτων στην Η.Δ. της 

Συνεδρίασης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Ν.Ανανιάδης, Χ.Αγγελής και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. Εξ 

αυτών ο μεν πρώτος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 24ου θέματος της Η.Δ., ενώ ο δεύτερος μετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Μ.Κουτσάκης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 6ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Ε.Κουμαριανός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 24ου θέματος της Η.Δ.. 
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 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 25ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Ν.Σιώρης  απουσίαζαν δικαιολογημένα, 

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

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

10ο  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.  

 

10ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το αριθ. πρωτ. 922/21-11-2017 διαβιβαστικό έγγραφο, την υπ΄αριθμ. 
77/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το αριθ. πρωτ. 963/1-12-2017 
νεότερο έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Π.Ι.Ε.Δ., ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ: "Εισήγηση απόφασης 77/2017 Δ.Σ. Π.Π.Ι.Ε.Δ. για την επόμενη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας" 
 
 
 

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, την απόφαση Δ.Σ. 77/2017 σχετικά με την 

έγκριση του Προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2018, η οποία ελήφθη στο 

Δ.Σ. του Ιδρύματος στις 08/11/2017 και παρακαλούμε όπως εισαχθεί προς συζήτηση 

στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. 

Χαλκηδόνας. 
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ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:   9/2017                                   

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  77/2017                                                       
                            

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού  ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018» 
                                       
                                                                                          
 Σήμερα στις 08/11/2017 ημέρα Τετάρτη 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. 819/2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν τα εννέα μέλη. (Το 
Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των εργαζομένων 
του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ. και μόνιμος 
υπάλληλος του Π.Π.Ι.Ε.Δ., Αικατερίνη Καραγεώργου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού 
Β'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΩΡΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          

5. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ         

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  

7. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

8. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

9. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 
                        

ΘΕΜΑ 2ο 

  Η κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στο 
Δ.Σ. ότι:  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 155 του ν. 3463/2006, του άρ. 77 του ν. 
4172/13, των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του 
άρθρου 72, 1 έως 3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6, 7 του άρθρου 266, τα οριζόμενα 
στις ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. με αριθ. 7028/03.02.2004 (περί καθορισμού του 
τύπου των προϋπολογισμών των δήμων), όπως ισχύει (τελευταία τροποποίηση 
αριθ. πρωτ. 29530/25.07.2014 ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον.), την ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και 
Οικον. με αρ. πρωτ. 25595/28.07.2017, για την παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων και 
Εξόδων οικονομικού έτους 2018 από την Αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2018 
παρουσιάζεται ως εξής: 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ € 273.042,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ € 268.684,06 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                € 4.358,16  

 

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις 
απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Αντιπρόεδρος έθεσε το θέμα ως 
εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. 

Ο Διοικ. Σύμβουλος κ. Απόστολος Κοντός απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 

 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(8 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 

 

        Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του ΠΠΙΕΔ, όπως      
καταρτίστηκε (επισυναπτόμενοι πίνακες) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             € 273.042,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ             € 268.684,06 

     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                € 4.358,16 

 

Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Η απόφαση πήρε αριθμό 77/2017 

 
Β) 
 

ΘΕΜΑ: «Αιτιολογική έκθεση κατάρτισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 
ΠΠΙΕΔ επί των παρατηρήσεων του ΥΠΕΣ» 

 
 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1625/22-11-17 έγγραφο του ΥΠΕΣ αποτυπώθηκε η 

γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου 

προϋπολογισμού έτους 2018 του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της 

Διασποράς Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, βάσει του οποίου θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε για τα κάτωθι: 

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη γνώμη ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε:  
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i. Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθ. 25595/26-7-17 

ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι οποίες 

ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης 

ii. Δεν είναι ρεαλιστικός 

iii. Είναι ισοσκελισμένος 

Ωστόσο, οι ανωτέρω παρατηρήσεις σχετικά με τις παραβάσεις της οδηγίας ΚΥΑ 

αναλύονται και δικαιολογούνται ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι:  

α) Στη συγκεκριμένη ομάδα εσόδων περιλαμβάνεται στον ΚΑ 06.00.1699.001 με τίτλο 

«αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης από Δήμο Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνος» ποσού 58.694,06 €, το οποίο εγγράφεται κάθε χρόνο στον οικείο π/υ τόσο 

στον ΚΑ των εσόδων, όσο και στον ΚΑ των εξόδων, χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε 

επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΠΠΙΕΔ. Το εν λόγω ποσό προβλέπεται στην 

ιδρυτική πράξη του Ιδρύματος (ΦΕΚ 811/Β/8-9-97), παρ. 2α, άρθ. 4, όπου αναφέρεται 

ότι: «2. Περιουσία του δημοτικού ιδρύματος αποτελούν: α) το ποσό των 58.694,06 € 

που εισφέρει σε αυτό ο ιδρυτής Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας ως αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο 

διαρκούς κατάθεσης, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού 

του ιδρύματος».  

β) Στη συγκεκριμένη ομάδα εσόδων περιλαμβάνεται επίσης ο ΚΑ 06.00.0718.001 

«Τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος», η οποία για το έτος 

2018 έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου με το ποσό των 150.000,00 €, το 

οποίο θεωρήθηκε από το Παρατηρητήριο ως υπέρβαση, λόγω εγγραφής του στον 

συγκεκριμένο κωδικό. Σημειώνεται ότι  ορθώς ενεγράφη στον Κ.Α. 06.00.0718.001 το 

εν λόγω ποσό στον π/υ του Ιδρύματος 2018, καθώς η συγκεκριμένη εγγραφή 

δικαιολογείται στο έγγραφο του Παρατηρητηρίου ως εξής: 

 «ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου 

εμφανίζεται το αποτέλεσμα «ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ και η παράβαση αυτή οφείλεται 

και δικαιολογείται από την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2»* 

του άρθ.3, παρ. Β1 της υπ’ αριθ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το 

συγκεκριμένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται».  

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: 

Στην παρ. 5 του άρθ. 4 της παρούσας ορίζεται ότι τα δημοτικά ν.π.δ.δ. εγγράφουν την 

επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο σε κ.α. της υποκατηγορίας 071 

«Λοιπά τακτικά» και όχι στην 061, στην οποία εγγράφονται έσοδα των δήμων από 

κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τα ν.π.δ.δ. που τυχόν ενέγραφαν τις εν λόγω 
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επιχορηγήσεις στη 061 και τώρα απαιτείται να τις εγγράψουν στη 071, επιβάλλεται να 

προχωρήσουν στη σχετική εγγραφή έστω κι αν αυτό οδηγεί στην υπέρβαση των 

ανωτέρω τιθέμενων ορίων. Η παρέκκλιση αυτή είναι δυνατή μόνο για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού 2016. 

Στην ανωτέρω περίπτωση εμπίπτει και η συγκεκριμένη παρατήρηση που έγινε προς το 

Ίδρυμα.   

γ) Αναφορικά με τον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών», 

το Ίδρυμα δεν έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: 

Από το Παρατηρητήριο θεωρήθηκε ότι στο Ίδρυμα εκκρεμούν υποχρεώσεις ΠΟΕ 

(πλην δανείων), ωστόσο όμως πρόκειται για διαφορά που οφείλεται στο γεγονός ότι με 

την εξόφληση του καθαρού ποσού των τιμολογίων το λογιστικό σύστημα δεν 

δημιουργεί χρηματικό ένταλμα κρατήσεων ώστε να φαίνονται ανεξόφλητες οι 

κρατήσεις. Συνεπώς, καθώς τέλος Δεκεμβρίου δεν εμφανίζονται οι ανεξόφλητες 

κρατήσεις στο σύστημα, η εμφάνιση της υποχρέωσης και αντίστοιχα της εξόφλησης 

εμφανίζεται τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Ουσιαστικά, δεν υφίσταται καμία 

οφειλή ΠΟΕ εκ μέρους του Ιδρύματος, και παρά το γεγονός ότι η σχέση πληρωμών 

υποχρεώσεων ΠΟΕ δεν είναι μεγαλύτερη ή ίση με το σύνολο υποχρεώσεων πλην 

δανείων, το Ίδρυμα «δεν έχει υποεκτιμήσει τις υποχρεώσεις πλην δανείων κατά το ποσό 

κατά το οποίο οι εκτιμώμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ έτους 2017 υπολείπονται 

της εκτιμώμενης μείωσης των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους».          

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, και σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που διατυπώθηκαν, 

βάσει των παρατηρήσεων του ΥΠΕΣ και των σχετικών υπ’ αριθ. 26945/31-7-15 & 

25595/26-7-17 ΚΥΑ, ο προϋπολογισμός του ΠΠΙΕΔ 2018 δεν παρουσιάζει υπέρβαση 

ποσού ούτε παράβαση οδηγιών των σχετικών ΚΥΑ ενώ είναι ισοσκελισμένος και 

ρεαλιστικός. 

 
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 ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.   
 

 Κατά του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα. 
 

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα με την αριθ. 77/2017 
απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού 
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φακέλου του προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2018, όπως τέθηκαν υπόψη του 
Σώματος μαζί με όλα τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, το υπ’ αριθ. πρωτ. 
1625/22-11-17 έγγραφο - γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ και  το αριθ. πρωτ. 963/1-12-2017 νεότερο έγγραφο (αιτιολογική έκθεση) του 
Νομικού Προσώπου καθώς και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του Δ.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(19 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ) 
 
 

1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Παγκόσμιο 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς Δ.Φ.Χ. «Ανδρέας 
Παπανδρέου» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. η αριθ. 
77/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου),ο οποίος εμφανίζει:  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             € 273.042,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ             € 268.684,06 

                             ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                               € 4.358,16 

 
 

2. Το Νομικό Πρόσωπο θα υποβάλει τον φάκελο του προϋπολογισμού του 
για έγκριση νομιμότητας στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, συνοδευόμενο από την παρούσα εγκριτική απόφαση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του Ν. 3463/06. 

 
3. 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   294/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

ΑΔΑ: ΩΤΑ646ΜΩ0Ι-42Θ



 10 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Π.Π.Ι.Ε.Δ. 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. Νομ. Προσώπου 
- Αντιδήμαρχο Οικον. Υπηρεσιών  
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
- Τμήμα Λογιστηρίου 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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