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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 
2013, βάσει της αριθ. 25/2013  νέας απόφασης-εισήγησης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και µετά το αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής». 
  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη ειδική 
δηµόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
28.3.2013, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 3913/28-
3-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
αυθηµερόν και 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 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας :ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 

απουσιάζοντος  Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   
 

 
 

 
 

  
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: 54/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3963/29-3-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.3.2013 έκτακτης 
ειδικής Συνεδρίασης Νο. 9/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία συζητήθηκε το παρακάτω µοναδικό 
θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆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 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ     
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                Πλάτανος Ελευθέριος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Βαλασσάς Βεργής 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κοσκολέτος Σωτήριος 
Τάφας Ηλίας                                                     Γκούµα ∆ανάη-Εύα                                               
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Πολίτης Σταύρος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Παπακώστας Γεώργιος                                       Κοσµά Σταυρούλα 
Καραβίας Γεώργιος                                             Παπαλουκά Ευτυχία 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Γρετζελιάς Παντελής 
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Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία Σταθούλια, ενώ ήταν απούσα  η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η  ∆ηµ. Σύµβουλος  κα  Α.Παπανίκα προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του µοναδικού θέµατος της Η.∆. και πριν από την διενεργηθείσα 

σχετική ψηφοφορία. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

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

έναρξη της σηµερινής έκτακτης ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

στο µοναδικό  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο κατά πλειοψηφία (18 ΥΠΕΡ-5 ΚΑΤΑ 

µειοψηφούντων των κ.κ. Π.Γρετζελιά, Ζ.Χωρινού, Χ.∆ηµακόπουλου, Β.Αγαγιώτου και 

Π.Φίλου-Μαυράκη) τα παρόντα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ. 5 του Ν. 3852/10, συµφώνησαν να συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

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

µοναδικού θέµατος της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.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. 
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ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και 
µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3912/28-3-2013 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 25/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

             ΘΕΜΑ : ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

Σας διαβιβάζουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), την αριθ. 25/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ληφθείσα κατά την έκτακτη Συνεδρίαση της 28/3/2013 που αφορά «Τροποποίηση 
Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013, σύµφωνα µε το αριθ. 
πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής» και 
παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 9/2013 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
Αριθ. Απόφασης : 25/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Τροποποίηση Προϋπολογισµού Εσόδων-
Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013, σύµφωνα 
µε το αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 
έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του έτους 
2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 1 µ.µ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά από 
τηλεφωνική ενηµέρωση λόγω κατεπείγοντος των µελών αυτής, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως 
γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό 
∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Κουτσάκης Μιχαήλ  3) Παΐδας 
Αδαµάντιος 4) Τάφας Ηλίας   και 5) Καβακοπούλου Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Χατζηδάκη Μαρία 3)  Κόντος 
Σταύρος      και          4) Πολίτης Σταύρος 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της δευτέρας των 
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
3852/10 («Καλλικράτης»), το αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. 
Νικόλαος Παπανικολάου. 
 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το 
οποίο οµόφωνα η Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του 
Ν. 3852/10 συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 7/2013 και µε αριθ. πρωτ. 3910/28-3-2013 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής επί του θέµατος :  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   
  Από το πρακτικό της αριθ. 6/2013 Συνεδρίασης  
  της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 
            Χαλκηδόνος. 
 
Αριθ. Απόφασης :7/2013 

 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Εισήγηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής στην Οικονοµική 
Επιτροπή για την τροποποίηση  του 
Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος  οικονοµικού έτους 
2013, σύµφωνα µε το αριθ. Πρωτ. 
3751/26-3-2013 έγγραφο της 
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Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης 
Αττικής» 

 
 
Σήµερα Τετάρτη 27-3-2013 , στο Γραφείο ∆ηµάρχου το οποίο εδρεύει στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια , 
συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος   
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 
62 και 63 του Ν.3852/2010 ( « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») µετά την υπ΄ αριθ. 
Πρωτ.3753 /26-3-2013 πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας 
Γαϊτανά - Αποστολάκη η οποία επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος του 
Συµβουλίου χωριστά.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική 
υπάλληλο Μολακίδου Αλίκη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, διότι από τα ( 5 ) µέλη του Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη , Πρόεδρος 
2. Καραβίας Γεώργιος, Αντιδήµαρχος της ∆/σης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Παπανικολάου Νικόλαος , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  
4. Παϊδας Αδαµάντιος , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης  & Ηλεκτροφωτισµού. 
5. Χατζηδάκη Μαρία , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου. 
 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης , το οποίο 
οµόφωνα η Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 συµφώνησαν να συζητηθεί ως 
κατεπείγον, είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύµφωνα  µε, 
 

1. Το άρθρο 266 , παρ. 1-5 του Ν. 3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)  
       Α. « Για το Μεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται 
πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το οποίο εξειδικεύεται κατ’ 
έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό.»  

 
2. Το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.∆.∆Α , 

όπου: 
«1. Η διάρθρωση των ετησίων προγραµµάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των 
Νοµικών του Προσώπων αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών 
τους. 
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3. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του πρώτου έτους της δηµοτικής 
περιόδου   συντάσσεται µαζί µε τον αντίστοιχο  ετήσιο προϋπολογισµό 
και αποτελεί µαζί µε το τεχνικό πρόγραµµα του ιδίου έτους , 
προσωρινό πρόγραµµα , που οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση της 
κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

 
 

4. Με το Π.∆. 89/2011( ΦΕΚ 213/ Α΄/ 29-9-2011) , καθώς και τις περιπτ. 
∆’ και Ε’ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπου : 

• το προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης συντάσσεται από την 
Εκτελεστική Επιτροπή και υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή .    

• H Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των 
υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του 
προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την 
Οικονοµική Επιτροπή. 

• Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισµού. 
 
 

5. Την ΚΥΑ  οικ.47490/18-12-2012 – Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισµού των δήµων , οικονοµικού έτους 2013 – 
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης 
«Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων» , άρθρο 4 –διαδικασίες κατάρτισης , ελέγχου και 
δηµοσιότητας του προϋπολογισµού σύµφωνα µε το οποίο «η 
Εκτελεστική Επιτροπή , στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ετησίου προγράµµατος 
δράσης , συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του 
∆ήµου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης , για τον 
προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης , και εισηγείται το 
προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού προς την οικονοµική 
επιτροπή». 

6. Την αριθ. 45/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση της Οικονοµικής  Επιτροπής 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο των σχεδίων του Ετήσιου Προγράµµατος 
∆ράσης του Τεχνικού Προγράµµατος και του  Προϋπολογισµού 
εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2013. 

 
7. Το αριθ.πρωτ.14853/12666/22-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής-Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.∆.∆. περί 
τροποποίησης του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες που 
έχουν παρασχεθεί µε την υπ’ αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ των 
Υπουργών Εσωτερικών  & Οικονοµικών και βάσει του άρθρου 266 
παρ. 7 του Ν. 3852/2010 . 
 

8. Το αριθ. Πρωτ. 3752/26-3-2013  έγγραφο της ∆/σης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών µε το οποίο η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 
«Κυρία Πρόεδρε, 
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Θέτω υπόψη σας εκ νέου σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού 
Eσόδων και Εξόδων, του ∆ήµου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013 
και εµπεριστατωµένη εισηγητική έκθεση επ΄ αυτού, προκειµένου να τα 
επεξεργαστεί η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου, αφού λάβει υπόψη της και 
αξιολογήσει και τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου και της Επιτροπής 
διαβούλευσης καθώς και τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής περί τροποποίησης του προϋπολογισµού, όπως αναλυτικά αυτές 
εκτίθενται στο αριθ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφό της. Το σχέδιο του 
προϋπολογισµού αιτιολογεί πλήρως τα κονδύλια των εσόδων και τις 
πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός 
αυτών βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά δεδοµένα του παρελθόντος 
οικονοµικού έτους και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόµενα να 
πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. έτους.  
   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του 
προϋπολογισµού», των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των 
παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του 
άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην 
ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του 
τύπου των προϋπολογισµών των δήµων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σµού 
2013) και σε εφαρµογή αυτών συντάξαµε το σχέδιο του ∆ηµοτικού 
Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους 2013.  Κατά την σύνταξη 
του σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος των 
εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία (Νόµοι 
1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ, 
καθώς και όλες οι ισχύουσες και εγκεκριµένες µέχρι σήµερα αποφάσεις περί 
επιβολής των διαφόρων τελών  και στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν 
οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το ∆ήµο 
(υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών 
έργων στην περιοχή µας και τέλος οι πιστώσεις του προϋπολογισµού για 
άλλες δαπάνες. Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να 
πετύχουµε τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού του έτους 2013, χωρίς 
κανένα έλλειµµα. 
Επίσης έχει τροποποιηθεί αυτό σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
παρατηρήσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ως ακολούθως: 
1. Στην οµάδα 85 «Προβλέψεις για µη εισπράξεις εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ, εντός του οικονοµικού έτους» αντί του 
αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού των 1.750.000,00 € εγγράφεται 
ποσόν 2.725.000,00 € 

2. Μειώνονται οι πιστώσεις των επιχορηγήσεων στα Νοµικά Πρόσωπα, 
όπως αναλυτικά εκτίθενται στην εισηγητική έκθεση.  

3. Μειώνεται το κόστος ηλεκτροφωτισµού κατά 250.000,00 € στον Κ.Α. 
20.6211.001, κατόπιν σχετικής έκθεσης της αρµόδιας υπηρεσίας. 

4. Προκειµένου να τα ανταποδοτικά τέλη να καλύπτουν το σύνολο των 
δαπανών που βαρύνουν την υπηρεσία καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού, θα πρέπει να επανεξεταστεί σε προσεχή συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το θέµα των συντελεστών των δηµοτικών 
τελών. 

5. ∆ιορθώνεται η περιγραφή των τίτλων στις κατηγορίες 5111 και 5121. 
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6. Η παρατήρηση περί ισόποσων πιστώσεων στις υποκατηγορίες 414 των 
εσόδων και 824 των δαπανών ήταν λανθασµένη, αφού οι πιστώσεις ήταν 
εξαρχής ισόποσες. 

7. Οι επιχορηγήσεις προς τα Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να συµβαδίζουν µε τα 
ποσά που αναγράφονται στις συστατικές πράξεις αυτών και ως εκ τούτου 
πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να δεσµευτεί ότι θα εναρµονιστεί εντός του 
έτους ως προς την παρατήρηση αυτή. 

    Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, αφού καταρτίσει 
(συντάξει) τον τροποποιηµένο ως ανωτέρω προϋπολογισµό µας, θα τον 
υποβάλλει εκ νέου για συζήτηση και απόφαση στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, 
το οποίο θα ψηφίσει επ’ αυτού σε ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση. 
 
    Λαµβανοµένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω ο προϋπολογισµός του 
∆ήµου οικ. έτους 2013 παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) 12.615.697,16 €, 
έκτακτα έσοδα (1) 13.117.89,09 €, έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 
1.455.709,14 €,  έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 2.749.256,84, 
έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει 
χρηµάτων (4) 3.978.000,00 € και  Χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 
31/12/2012 (5) 1.430.484,10 €   (Σύνολο εσόδων  34.347.037,33 € ).     
   
   Τα έξοδα έχουν ως εξής : Σύνολο εξόδων 34.325.874,71 €  και αποθεµατικό  
κεφάλαιο  21.162,62 € (Σύνολο εξόδων  34.347.037,33 €).      
   
  Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει (συντάξει) τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου οικ. έτους 2013, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και 
µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα και να εγκρίνει την υποβολή του 
µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφισή του.» 
 
Βάσει των ανωτέρω σας παραθέτω τον  συνταχθέντα µε τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις Προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων  του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013 και σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος , αφού έλαβε 
υπόψη της : 

• την εισήγηση της  Προέδρου , 

• το σχετικό εισηγητικό έγγραφο της ∆/σης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε 
αριθ. Πρωτ. 3752/26-3-2013 

• την αριθ. 45/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• Το αριθ.πρωτ.14853/12666/22-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής – Τµήµα Αυτοδιοίκησης &ΝΠ∆∆ αναφορικά στην 
τροποποίηση του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων  του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013. 

• και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 
 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

 
Εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή το υπόψη της τεθέν σχέδιο του 
συνταχθέντα Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013  , µε τις κατάλληλες τροποποιήσεις 
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σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί µε την υπ’ αριθ. οικ. 
47490/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών  & Οικονοµικών , βάσει 
του άρθρου 266 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 και του αριθ. Πρωτ. 
14853/12666/22-3-2013 εγγράφου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο τροποποιηµένο σχέδιο του 
Προϋπολογισµού,  το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης.  
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό  7/2013 
 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., µε τη συµµετοχή και του ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου κ. Ι.Λαρδή, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 9/2013 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, το αριθ. πρωτ. 
14853/12666/22-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, την 
αριθ. 7/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,  κατόπιν διεξοδικής και 
εµπεριστατωµένης συζητήσεως επί συγκεκριµένων κωδικών αριθµών, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας), των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α 
του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 
267 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των 
ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ  και µελέτησε όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
   Τροποποιεί τον προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2013,  σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφο 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής διαµορφώνοντας εκ νέου την 
εισηγητική έκθεση, που εµφανίζει σύνολο εσόδων  34.347.037,33  €,  σύνολο 
εξόδων 34.325.874,71 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 21.162,62  €  [Σύνολο 
εξόδων  (συµ/νου αποθεµατικού) 34.347.037,33 €] και τα επανυποβάλλει 
προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.    
     
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  25/2013 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί 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 ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Υπέρ του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, Μ.Κουτσάκης, 
Ν.Παπανικολάου, Γ,Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος,  Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος,  
∆.Κανταρέλης, Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης (σύνολο 18). 

 
• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ., 

Π.Γρετζελιάς [1. Θεωρώντας ότι ο πρ/σµός πάσχει νοµιµότητας, δεδοµένου 
ότι α) δεν υπάρχει απόφαση ∆.Σ. για τα τέλη νεκροταφείου έτους 2012 (η 
αριθ. 240/11 απόφαση ∆.Σ. ακυρώθηκε µε την αριθ. 47720/44546/28-12-
2011 απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης ∆ιοίκησης Αττικής) και έτους 2013 (το θέµα 
αποσύρθηκε χωρίς συµµόρφωση της ∆ιοίκησης στην ακυρωτική απόφαση) β) 
µε την αριθ. 222/12 απόφαση ∆.Σ. απορρίφθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη 
έτους 2013 και η απόφαση του έτους 2012 δεν προέβλεπε την ισχύ αυτών 
πέραν του έτους αυτού, γ) µε την αριθ. 220/12 απόφαση ∆.Σ απορρίφθηκαν 
τα τέλη διαφηµίσεων έτους 2013 και 2) δεν έχουν γίνει οι τροποποιήσεις των 
συστατικών πράξεων των Νοµικών Προσώπων, αποφάσεις που έπρεπε να 
προηγηθούν της ψήφισης του πρ/σµού] και Α.Παπανίκα, Ζ.Χωρινός,  
Χ.∆ηµακόπουλος, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 6). Η 
τελευταία δήλωσε, ως λόγους για τους οποίους καταψηφίζει, τους εξής: 
 
«Κληθήκαµε για 5η φορά σήµερα εκτάκτως, για να συζητήσουµε και πάλι τον 
προϋπολογισµό έτους 2013 µετά από σχετικό έγγραφο της Αποκ/νης 
∆ιοίκησης Αττικής που υποδεικνύει στο ∆ήµο να γίνουν διορθώσεις σε 
αρκετούς κωδικούς του πρ/σµού, σύµφωνα µε την αριθ. 47490/2012 ΚΥΑ. 
Συγκεκριµένα : 
1) αναφέρεται στην οµάδα εσόδων 32, όπου εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις 
που προέκυψαν κατά τα προηγούµενα έτη (Π.Ο.Ε.) και στην οµάδα δαπανών 
85 που αφορά «προβλέψεις µη είσπραξης υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα 
Π.Ο.Ε., όπου κατά την ανωτέρω Υπηρεσία δεν υπολογίστηκε κανονικά από το 
∆ήµο το ποσοστό εισπραξιµότητας που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 
του έτους 2012 κατά περισσότερο του 10%. Για το λόγο αυτό υπέδειξε ποιο 
ποσό πρέπει να µπει στο σχετικό κωδικό αριθµό που είναι 2.724.466,39 € από 
1.750.000,00 € που είχε προβλέψει ο ∆ήµος, δηλαδή διαφορά 974.466,39 € 
περισσότερο.  
2) Υποδεικνύεται να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, τόσο στα έσοδα όσο 
και στα έξοδα που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισµού, 
ώστε να ισοσκελιστούν, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 5 και 6 της ανωτέρω 
ΚΥΑ, σύµφωνα µε την οποία τα έσοδα των τελών αυτών πρέπει να καλύπτουν 
υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν 
µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του ∆ήµου. Σχετική είναι και η 
αριθ. 69/2008 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.. 
Επειδή οι υπηρεσίες του ∆ήµου και ο Πρόεδρος του ∆.Σ. που έχει και αυτός 
την ευθύνη, όπως µε πληροφόρησαν από την Αποκ/νη ∆ιοίκηση, επιµένουν να 
µην φέρνουν προς ψήφιση στο ∆.Σ. τα θέµατα του καθορισµού των τελών 
καθαριότητας-φωτισµού για το 2013, όπως προβλέπει ο νόµος, του ∆ηµ. 
Νεκροταφείου, όπου δεν υπάρχει απόφαση που να καλύπτει τα ποσά που 
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έχουν εγγραφεί αυθαίρετα στον προϋπολογισµό, καθώς και για το τέλος 
διαφηµίσεων έτους 2013. 
Επειδή από τα στοιχεία που έλαβα από το ∆ήµο προκύπτει ότι για το έτος 
2012 υπάρχει διαφορά εσόδων από τα έξοδα κατά 403.951,57 € θα πρέπει να 
γίνει αντίστοιχη µείωση των τελών κατά 10%. Ο ισχυρισµός της δηµοτικής 
αρχής ότι ισχύουν οι συντελεστές των τελών του 2012 και για το έτος 2013 
είναι παράνοµος. ∆ιότι εάν υποθέσουµε ότι ισχύουν, τότε δεν νοµιµοποιείται 
να προσθέσει καµία επιπλέον δαπάνη, εκτός αυτών που έχουν προβλεφθεί το 
έτος 2012 ως προς τα έσοδα και έξοδα. 
Επειδή στην αριθ. 25/2013 σηµερινή απόφαση Οικ. Επιτροπής αναφέρεται ότι 
πρέπει να επανεξετασθεί σε προσεχή Συνεδρίαση ∆.Σ. το θέµα των 
συντελεστών των ανταποδοτικών τελών, προκειµένου να καλύπτουν το 
σύνολο των δαπανών που βαρύνουν την υπηρεσία καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισµού, έχω να πω ότι πριν συνέλθει σήµερα το ∆.Σ. για 
τροποποίηση του πρ/σµού, σύµφωνα µε το έγγραφο της Αποκ/νης ∆ιοίκησης 
Αττικής, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ∆.Σ. για τον καθορισµό των τελών 
αυτών για το έτος 2013 και όχι να διαφοροποιούνται κατά βούληση και χωρίς 
στοιχεία οι δαπάνες των τελών. 
Άλλωστε είχατε όλο το χρόνο εντός του 15ηµέρου που σας όρισε η Αποκ/νη 
∆ιοίκηση για να πάρουµε τις σχετικές αποφάσεις. Γιατί µόνο το ∆.Σ. είναι 
αρµόδιο να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, δηλ. µείωσης του κόστους 
ηλεκτροφωτισµού κατά 250.000,00 € στον ΚΑ 20.6211.001, όπως αναφέρεται 
στην απόφαση της Οικ. Επιτροπής». 
 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα µέσω της αριθ. 
25/2013  νέας απόφασης Οικ. Επιτροπής εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου και : 
 

• τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας) 
 

• των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 
72, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 76, των παρ. 1-3 του άρθρου 86, των παρ. 
1-9 του άρθρου 266 και παρ. 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης») 
 

• τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ 
 

• το αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής  
 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(18 ΥΠΕΡ - 6 ΚΑΤΑ )  
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Εγκρίνει εκ νέου α) το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου έτους 2013 β)  το 

Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2013 και γ) τον Προϋπολογισµό Εσόδων-

Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος, µετά τις επελθούσες 

τροποποιήσεις, όπως αυτές αναφέρονται  στο αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 

έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, εµφανίζει σύνολο εσόδων  

34.347.037,33  €,  σύνολο εξόδων 34.325.874,71 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 

21.162,62  €  [Σύνολο εξόδων  (συµ/νου αποθεµατικού) 34.347.037,33 €]. 

 

 

• Σηµειώνεται ότι σε προσεχή Συνεδρίαση ∆ηµ. Συµβουλίου θα έλθουν προς 

συζήτηση και ψήφιση  εισηγήσεις για την τροποποίηση των συστατικών 

πράξεων των Νοµικών Προσώπων, ώστε να εναρµονισθεί το ύψος των 

επιχορηγήσεων του ∆ήµου προς αυτά µε τα αντίστοιχα ποσά που είναι 

εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. Επίσης σε προσεχή 

Συνεδρίαση του ∆.Σ. θα συζητηθεί το θέµα της αναπροσαρµογής των 

συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2013. 

 

• Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, όσο και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   54/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

                                          
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
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Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Οικ.Επιτροπής 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
- Τµήµα Ταµείου 
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