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Τηλ.          :  213-2049035 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 48/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Ψήφιση πιστώσεων µετά την 1η τροποποίηση 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 
2011 (σχετ. η αριθ. 90/11 απόφαση ∆.Σ.)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 10 του µήνα Μαΐου του 
έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 5092/9/6-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Κόντος Σταύρος     2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3681/7-4-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Λογιστηρίου του ∆ήµου, σχετικά µε την ψήφιση πιστώσεων µετά την 1η 
τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 (σχετ. η αριθ. 
90/2011 απόφαση ∆.Σ.) : 
 
Παρακαλούµε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού 
λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 8, παρ. 3.83 και 86 του Β.∆. 17/5-15.06.1959 «περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» καθώς και τα 
προαναφερόµενα σχετικά έγγραφα, εγκρίνετε την ακόλουθη 1η τροποποίηση του 
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011 για την αντιµετώπιση διαφόρων αναγκών του 
∆ήµου, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στα προαναφερθέντα εισηγητικά έγγραφα.  
Σηµειώσατε ότι το Αποθεµατικό του ∆ήµου (Κ.Α.Ε. 02.90.9111.001), σύµφωνα µε την 
υπ’ αρ. 77/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των Euro. 
235.950,66 
 
 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ( ΑΥΞΗΣΕΙΣ ) 
 

1) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.00.6715.002 µε τίτλο  
   " Τακτική επιχορήγηση στο Νοµικό Πρόσωπο "∆ηµοτική   
   Φιλαρµονική  <Αλέξανδρος Μποτετζαγιας>" (βάσει της οικείας  
   Συστατικής του Πράξεως)»   µε €   
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση        
                            

 
20.000,00 

2) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.15.6117.010 µε τίτλο 
   " Αµοιβή δραµατοθεραπευτού για παιδιά ΑΜΕΑ µε σύµβαση  
    έργου "        µε € 
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση                     
               

 
15.000,00 

 

3) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.15.6117.011 µε τίτλο 
    " Σύµβαση έργου µε ψυχολόγο για παιδιά Α.ΜΕ.Α "    µε € 
 

15.000,00 
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   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
4) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.80.8115.003 µε τίτλο 
    " Χαρτόσηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου ενοικίων και οικογενειακών  
    τάφων "    µε € 
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση  
 

27.699,72 

 5) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6641.002  µε  τίτλο " Προµήθεια 
καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων(βενζίνη) " 
                                                                               µε €  
ο οποίος από 2.500,00 αυξάνεται σε € 3.313,63 
  
Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση           
 

 
813,63 

 

 6) Την αύξηση του  Κ. Α. 02.15.6641.002  µε τίτλο " Προµήθεια 
καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνη) "           µε € 
ο οποίος από 2.000,00 αυξάνεται σε € 2.115,10 
 
Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση        
    

115,10 
 

 7) Την αύξηση του  Κ. Α. 02.35.6641.004  µε  τίτλο 
  " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνη) "  µε € 
  ο οποίος από 15.000,00 αυξάνεται σε € 17.861,89 
 
 Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση           
 

2.861,89 

 8) Την  αύξηση του  Κ. Α.  02.50.6641.003  µε  τίτλο  
 " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνες)" µε € 
 ο οποίος από 5.000,00 αυξάνεται σε € 5.434,48 
  
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση     
                       

434,48 

 9) Την αύξηση του Κ. Α. 02.15.6641.001  µε  τίτλο  
 " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (Πετρέλαιο) "                              
                                                                                 µε €   
  ο οποίος από 1.500,00 αυξάνεται σε € 2.710,83 
  
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση            
                   

 
1.210,83 

10) Την αύξηση του Κ. Α. 02.30.6641.005 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο) "  µε €  
 η οποία από € 6.000,00 αυξάνεται σε € 6.252,06 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

252,06 
 

11) Την αύξηση του Κ. Α. 02.35.6641.005 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο) "  µε €  
 η οποία από € 15.000,00 αυξάνεται σε € 18.600,78 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

3.600,78 
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12) Την αύξηση του Κ. Α. 02.45.6641.001 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο) "  µε €  
 η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 5.332,14 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

332,14 
 

13) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6643.003 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση γραφείων "  µε €  
  η οποία από € 7.200,00 αυξάνεται σε € 11.677,60 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

4.477,60 
 

 14) Την αύξηση του Κ. Α. 02.00.6733.001 µε τίτλο "Καταβολή   
  χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες" µε € 
  η οποία από € 20.0000,00 αυξάνεται σε € 30.000,00 
 

10.000,00 

 15) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6063.002 µε τίτλο "Λοιπές 
πρόσθετες παροχές - Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." µε € 
  η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 6.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

1.000,00 

 16) Την αύξηση του Κ. Α. 02.20.6063.001 µε τίτλο " Προµήθεια           
γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." µε € 
  η οποία από € 35.000,00 αυξάνεται σε € 46.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

11.000,00 

 17) Την αύξηση του Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " Προµήθεια           
γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." µε € 
  η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 6.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

1.000,00 

 18) Την αύξηση του Κ. Α. 02.80.8111.001 µε τίτλο " Αµοιβές και 
έξοδα προσωπικού" µε € 
  η οποία από € 76.477,51 αυξάνεται σε € 102.043,51 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

25.566,00 

Σύνολο αυξήσεων εξόδων 140.364,23 
 
 
 
 

Έτσι το αποθεµατικό των € 235.950,66 

Μειώνεται µε  € 140.364,23 
  Και γίνεται      € 95.586,43 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   :  €   40.800.132,86 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ   :  €   40.704.546,43 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       :  €         95.586,43 
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Μετά την ψήφιση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 από 
το ∆ηµ. Σ/λιο  διαβιβάσθηκε η αριθ. 90/2011 σχετική απόφασή του στο Γρ. Οικ. Επιτροπής, 
προκειµένου στη σηµερινή Συνεδρίαση να ψηφισθούν οι αυξήσεις των παρακάτω Κ. Α. 
 

1) Κ. Α. 02.00.6715.002 µε τίτλο " Τακτική επιχορήγηση στο 
Νοµικό Πρόσωπο "∆ηµοτική Φιλαρµονική  <Αλέξανδρος 
Μποτετζαγιας>" (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως)»                              

 
20.000,00 

2) Κ. Α. 02.15.6117.010 µε τίτλο " Αµοιβή δραµατοθεραπευτού 
για παιδιά ΑΜΕΑ µε σύµβαση έργου " 

 
15.000,00 

3) Κ. Α. 02.15.6117.011 µε τίτλο" Σύµβαση έργου µε ψυχολόγο 
για παιδιά Α.ΜΕ.Α "  

15.000,00 

4) Κ. Α. 02.10.6063.002 µε τίτλο "Λοιπές πρόσθετες παροχές - 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." 

1.000,00 

 5) Κ. Α. 02.20.6063.001 µε τίτλο " Προµήθεια           γάλακτος 
βάσει Σ.Σ.Ε." 

11.000,00 

 6) Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " Προµήθεια           γάλακτος 
βάσει Σ.Σ.Ε."  

1.000,00 

7) Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού"  

25.566,00 

 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 9/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), αυτές  των άρθρων 8, 
παρ. 3.83 και 86 του Β.∆. 17/5-15.06.1959 «περί οικονοµικής διοικήσεως και 
λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και µελέτησε όλα τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

     Εγκρίνει την  ψήφιση  των πιστώσεων που αναφέρονται στην 1η 
τροποποίηση του  προϋπολογισµού  του ∆ήµου οικονοµικού έτους  2011, 
σύµφωνα µε την αριθ. 90/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την 
αντιµετώπιση διαφόρων αναγκών του ∆ήµου, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στο σκεπτικό της παρούσας, ως εξής : 

 

1) Κ. Α. 02.00.6715.002 µε τίτλο " Τακτική επιχορήγηση στο 
Νοµικό Πρόσωπο "∆ηµοτική Φιλαρµονική  <Αλέξανδρος 
Μποτετζαγιας>" (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως)»                              

 
20.000,00 

 
2) Κ. Α. 02.15.6117.010 µε τίτλο " Αµοιβή δραµατοθεραπευτού 
για παιδιά ΑΜΕΑ µε σύµβαση έργου " 

 
15.000,00 

3) Κ. Α. 02.15.6117.011 µε τίτλο" Σύµβαση έργου µε ψυχολόγο 
για παιδιά Α.ΜΕ.Α "  

15.000,00 

4) Κ. Α. 02.10.6063.002 µε τίτλο "Λοιπές πρόσθετες παροχές - 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." 

1.000,00 

 5) Κ. Α. 02.20.6063.001 µε τίτλο " Προµήθεια           γάλακτος 11.000,00 
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βάσει Σ.Σ.Ε." 
 6) Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " Προµήθεια           γάλακτος 
βάσει Σ.Σ.Ε."  

1.000,00 

7) Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού"  

25.566,00 

 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, (καταψηφίζει τους 6 πρώτους κωδικούς και υπερψηφίζει 
µόνο τον 7ο), σύµφωνα µε όσα είχε πράξει και κατά τη συζήτηση του θέµατος 
στο ∆ηµ. Συµβούλιο (σχετ. η αριθ. 90/2011 απόφαση του οργάνου). 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  48/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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