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Ε.Η.∆.  ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης από το ∆.Σ. για την υποβολή αίτησης στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπως και για την υποβολή των σχετικών 
συµπληρωµένων εντύπων No 2 και 4 και καταστάσεων που κατά νόµο 
απαιτούνται, προκειµένου ο ∆ήµος µας να ενταχθεί στην Έκτακτη 
Χρηµατοδότηση πληρωµής όλων των ληξιπρόθεσµων κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2011 οφειλών και υποχρεώσεων αυτού προς τρίτους και να 
εξουσιοδοτηθεί σχετικά η κ. ∆ήµαρχος για την υποβολή αυτών»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε ειδική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» επί των οδών Θεσσαλονίκης και Λαχανά, σήµερα 
στις 21.03.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 
2749/5/14.03.2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2012) του Προέδρου 
αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

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

 

 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 38/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3405 / 28-3-2012 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.03.2012 
Συνεδρίασης Νο. 6/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

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

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

 
 

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

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κος Κων/νος Πλέσσας, ΤΕ ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 32 παρόντες 
και 1 απών, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                       Βαλασσάς Βεργής            
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                                
Μπόβος Χαράλαµπος                       
Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος                                                        
Παϊδας Αδαµάντιος               
Χωρινός Ζαχαρίας                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
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Καραβίας Γεώργιος 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος                     
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες, τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

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

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

Ναθαναήλ. Επίσης παρέστη ο αρµόδιος  ∆/ντής Οικ. Υπηρεσιών κ. Ιορδάνης Λαρδής. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

• Η κυρία Π.Φίλου-Μαυράκη και οι κ.κ. Ζ.Χωρινός και Χ.∆ηµακόπουλος αποχώρησαν 

από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του µοναδικού θέµατος 

της Η.∆. και δεν ήταν  παρόντες κατά την διενεργηθείσα σχετική ψηφοφορία. 

 

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

έναρξη της σηµερινής ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο Εκτός 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµα που εισήγαγε ο ίδιος. 

 

ΘΕΜΑ  Ε.Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το Θέµα Ε.Η.∆. στη σηµερινή Συνεδρίαση ανέφερε στο 

Σώµα τα ακόλουθα:  
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Κυρία ∆ήµαρχε ,  
 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ,  
 
      Ως γνωστόν σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 8 και άρθρο 22Α’ παρ. 3[ε] του ν. 
2362 / 1995, το άρθρο 4 παρ. 5 του Π.∆. 113 / 2010 , τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. και Υπ. 
Οικονοµικών υπ΄αρ. 30/ 2011 και ΚΥ∆ οικ. 50698 / 02.12.2011 [ ΦΕΚ 2832 /14 .12. 
2011 τεύχος Β’], οι ∆ήµοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα και µε 
ιεραρχηµένο τρόπο το σύνολο των υποχρεώσεων τους .  
 
      Με την Eγκύκλιο υπ΄αρ. 10/αρ. πρωτ. 9866/16 Μαρτίου 2012 υπό τον τίτλο 
“Eξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων” της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών ΟΤΑ του 
ΥΠ.ΕΣ. και την προηγούµενη υπ’ αρ. οικ. 2/21967/0094/13 Μαρτίου 2012 Eγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών, γίνεται µία 
σοβαρή προσπάθεια εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορέων 
της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης - όχι µε την συνδροµή των 
χρηµατοπιστωτικών δοµών και συνοµολόγηση δανείων - , αλλά σε βάρος 
των πιστώσεων , που έχουν προβλεφθεί γι’ αυτό το σκοπό στον κρατικό 
προϋπολογισµό και µε έκτακτη χρηµατοδότηση των δικαιούχων φορέων, 
µεταξύ των οποίων είναι και ο ∆ήµος µας και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού .  
 
       Για την ένταξη του ∆ήµου µας αλλά και των Νοµικών Προσώπων αυτού στην 
έκτακτη ως άνω κρατική χρηµατοδότηση για την εξόφληση µέσω Κρατικού 
Προϋπολογισµού των ληξιπροθέσµων οφειλών και υποχρεώσεων αυτού, πρέπει 
απαραίτητα να ακολουθηθούν από πλευράς µας οι εξής διαδικασίες και να 
τηρηθούν οι αποκλειστικές προθεσµίες που ειδικότερα έχουν ως 
ακολούθως:   
 
       1.].- Να ληφθεί σήµερα απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την υποβολή 
της σχετικής αίτησης που να δεσµεύει το ∆ήµο µε την νοµιµοποίηση του ανωτάτου 
οργάνου διοίκησης αυτού σύµφωνα και µε την παρ. 1α του άρθρου 65 του N. 
3852/2010, µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που 
αφορούν το ∆ήµο .  
 
        2].- Να συµπληρώσουµε το έντυπο-Πίνακα Νο 2, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει 
να αποσταλεί κατεπειγόντως ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά στο ΥΠ.ΕΣ. µέχρι και την 
26η Μαρτίου 2012 .  
 
        3].- Να συµπληρωθεί και αποσταλεί µέχρι και την 10η Μαΐου 2012 στο 
ΥΠ.ΕΣ. το έντυπο-Πίνακας Nο 4 [ ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά ] .  
 
        4].- Το ΥΠ.ΕΣ. αποστέλλει τους σχετικούς πίνακες στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους .  
 
        5].- Οι σχετικές πιστώσεις µεταβιβάζονται στους αιτούντες και δικαιούχους 
φορείς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µέσω του προϋπολογισµού του ΥΠ.ΕΣ 
.  
 
       6].- Με την εξόφληση των οφειλών αποστέλλεται άµεσα βεβαίωση ότι η 
έκτακτη χρηµατοδότηση διατέθηκε για τις δηλωθείσες υποχρεώσεις .  
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        7].- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η χρηµατοδότηση ή µέρος αυτής 
δεν χρησιµοποιηθεί , θα επιστρέφεται στον κρατικό προϋπολογισµό .  
 
         8].-  Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία µε το ΥΠΕΣ θα προβεί 
και σε επιτόπιους ελέγχους προκειµένου να επαληθευτεί το ύψος των υποχρεώσεων 
πριν την λήψη της απόφασης , αλλά και µετά τη καταβολή των πληρωµών .  
 
        9].- Τον Μάρτιο του 2012 προστέθηκε η υποχρέωση στους ΟΤΑ να 
αποστείλουν τον Πίνακα των υφισταµένων υποχρεώσεων και απαιτήσεών τους κατά 
την 31 ∆εκεµβρίου 2011, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπως άλλωστε τούτο 
επισηµαίνεται στην Εγκύκλιο υπ΄αρ. 10 / 9866 / 12.03.2012 του ΥΠ.ΕΣ .  
 
        10].- Τέλος τον  Μάιο του 2012 υπάρχει  για το ∆ήµο µας και τα Νοµικά 
Πρόσωπα αυτού, η υποχρέωση υποβολής Αίτησης Έκτακτης Χρηµατοδότησης για την 
εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως 
τούτο αναφέρει η προηγουµένως αναφερθείσα εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ .  
 
Επισηµαίνεται ότι βασικές προϋποθέσεις για να µπορεί ο ∆ήµος µας να λάβει την 
εν λόγω έκτακτη κρατική επιχορήγηση είναι: 
 
Α. Να έχει ορίσει Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε βάση τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 5 του Ν. 3871/2010 περί “∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Ευθύνης”.       
 
B. Να τηρεί πλήρως λειτουργικό Μητρώο ∆εσµεύσεων για 3 τουλάχιστον µήνες 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (“Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες”). Πλήρως λειτουργικό µητρώο, σηµαίνει ότι δεν αναλαµβάνονται από τον 
∆ήµο υποχρεώσεις οι οποίες δεν µπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται 
αξιόπιστες πληροφορίες για τις αναληφθείσες δεσµεύσεις και τις απλήρωτες 
υποχρεώσεις. 
 
Γ. Να δεσµευθεί ο ∆ήµος µας ως προς την µη σώρευση νέων ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 
 
∆. Να εξοφλήσει από ίδιους πόρους µέρος των υφισταµένων κατά την 31.12.2011 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του. 
 
 
Με βάση την ως άνω θετική εξέλιξη της έκτακτης χρηµατοδότησης του 
∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων αυτού µέσω του Κρατικού 
Προϋπολογισµού για την αποπληρωµή των κατά την 31/12/2011 ληξιπροθέσµων 
οφειλών και υποχρεώσεων του, παρέλκει και δεν χρειάζεται πλέον η λήψη – 
σύναψη δανείου ως εισάγεται σήµερα από την ∆ιοίκηση, ενέργεια που θα 
επιβαρύνει σηµαντικά τον ∆ήµο µας και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού .  
 
       Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισάγω εκτάκτως µε την παρούσα  στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο το εν λόγω θέµα, προκειµένου να ληφθεί απόφαση 
σύµφωνα µε το άρθρο που προανέφερα για να υποβάλλει ο ∆ήµος µας την σχετική 
αίτηση µε τα συνοδεύοντα αυτήν έντυπα Νο 2 και 4 και τις απαιτούµενες 
καταστάσεις, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για την έκτακτη χρηµατοδότηση 
του ∆ήµου µας µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, µε το αναγκαίο ποσό που 
αιτείται για την αποπληρωµή όλων των ληξιπροθέσµων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 
οφειλών και υποχρεώσεων αυτού προς τρίτους και να εξουσιοδοτηθεί σχετικά η 
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∆ήµαρχος για την προσήκουσα και εµπρόθεσµη υποβολή αυτών  και όπως ο νόµος 
ορίζει .  
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως διενεργήθηκε ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 
7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και του άρθρου 11 παρ. 19 & 20 του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆.Σ., σχετικά µε το αν το Σώµα δέχεται ή όχι το κατεπείγον του 
θέµατος, ώστε αυτό, ανάλογα, να συζητηθεί ή όχι εκτός ηµερήσιας διάταξης κατά την 
Συνεδρίαση. 
 

• Υπέρ  της συζήτησης του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα,  Ζ.Χωρινός, Ε.Παπαλουκά, 
Χ.∆ηµακόπουλος, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 7). 

 
• Κατά της συζήτησης του θέµατος ψήφισαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 

∆.Κανταρέλης, Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, 
Ε.Σιµιγδαλά, Φ.Νικολόπουλος, Π.Λαζαρίδης, Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, 
Ι.Καλόστος, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 
Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος , Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, 
Σ.Κοσµά, Λ.Γεωργαµλής, Ε.Πλάτανος, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης και Κ.Α.Μάλλιος 
(σύνολο 25). 

 
 

   

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 
Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και του άρθρου 11 παρ. 19 & 20 του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆.Σ., 
 
 

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(7 ΥΠΕΡ  - 25 ΚΑΤΑ) 
 

Απορρίπτει την εισήγηση που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. για την εκτός 
ηµερήσιας διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την υποβολή αίτησης 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως και για την υποβολή των σχετικών 
συµπληρωµένων εντύπων No 2 και 4 και καταστάσεων που κατά νόµο απαιτούνται, 
προκειµένου ο ∆ήµος να ενταχθεί στην Έκτακτη Χρηµατοδότηση πληρωµής όλων 
των ληξιπρόθεσµων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 οφειλών και υποχρεώσεων 
αυτού προς τρίτους και την σχετική εξουσιοδότηση της κ. ∆ηµάρχου για την 
υποβολή αυτών, δεδοµένου ότι η ανωτέρω εισήγηση δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη από τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») και του άρθρου 11 παρ. 19 & 20 του Κανονισµού Λειτουργίας του 
∆.Σ. για τη συζήτηση Ε.Η.∆. θέµατος απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των 
µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου (17 ψήφους). 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 38/2012. 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

            

        ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                               ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
 
 

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

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικον. Υπηρεσιών και Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής  
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
- Τµήµα Λογιστηρίου 
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