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ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του Ενιαίου Φορέα 
∆ράσεων οικ. έτους 2013, βάσει της αριθ. 25/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού του Συµβουλίου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
17.4.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
4714/12-4-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 11/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, 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 : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
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: 61/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5192/22-4-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 17.4.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 11/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω 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 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (απεχώρησε πριν 
από την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆.) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη            
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος   Αγαγιώτου Βασιλική 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων 

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΗΓ-ΦΣΛ



 3 

Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος                                             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την 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. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Μπόβος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 11ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Οι κ.κ. Η.Τάφας και ∆.Κανταρέλης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Λ.Γεωργαµλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 8ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Πολίτης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 20ου θέµατος της Η.∆. που συζητήθηκε ως 2ο µεταξύ 

των θεµάτων αυτής. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 4ου θέµατος της .Η.∆. και απεχώρησε από αυτήν 

µετά την απόσυρση των αριθ. 15, 17 και 18 θεµάτων της Η.∆. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου απεχώρησε από την Συνεδρίαση µετά την απόσυρση των αριθ. 

15, 17 και 18 θεµάτων της Η.∆.. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΗΓ-ΦΣΛ



 4 

 

Απουσίες :  

 

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

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

 

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

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

20ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ. δέχθηκε να συζητηθεί ως 2ο 

µεταξύ των θεµάτων της Η.∆... 

 

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

θεµάτων 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 κάθε θέµα της Η.∆.  

 

20ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 20ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 633/12-4-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Ν.Π.∆.∆.  
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» και την υπ΄αρ. 25/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού 
του Συµβουλίου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της απόφασης 25/2013 του 

Νοµικού µας Προσώπου. 
 
 

Σας διαβιβάζουµε την υπ'  αρ. 25/11.04.2013 απόφαση ∆.Σ. του Νοµικού µας 
Προσώπου, που αφορά στην "Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2013".          
 
Παρακαλούµε πολύ να τη φέρετε στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου λήψη σχετικής δικής σας. 
 

Απόφαση αρ. 25/13 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/13 
 
Στη Ν. Χαλκηδόνα και στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 21, όπου στεγάζεται 
το Νοµικό Πρόσωπο σήµερα 11.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, συνήλθε σε έκτακτη 
ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού κ. 
Αδαµάντιου Παΐδα, µε αρ. 622/09.04.2012 που επιδόθηκε αυθηµερόν σε κάθε 
ένα σύµβουλο χωριστά και στον Αντιπρόεδρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 234 και 240 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 94 έως και 
101, 107,108, 143, 148, 151 του ν. 3463/06, παριστάµενου ως γραµµατέα και 
του υπαλλήλου του Νοµικού Προσώπου Ζαχαρόπουλου Χρήστου ∆.Ε. 38 
Πληροφορικής µε βαθµό Β΄. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία γιατί 
από τους δέκα πέντε (15) Συµβούλους, παραβρέθηκαν οι δέκα (10).  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
          (αν και κλήθηκαν νοµίµως) 
 
1. Παΐδας Αδαµάντιος, Πρόεδρος                1.  Μπερερή Ελένη, Μέλος 
2. Κούσουλα Άννα, Αντιπρόεδρος                2. Συγκούνα Μαρία, Μέλος 
3. Βαρνής Ανδρέας, Γραµµατέας   3. Τάφας Ηλίας, Μέλος                                                     
4. Αντωνόπουλος Ελευθέριος,    4. Φαφούτη Σοφία, Μέλος 

ως αναπληρωµατικό Μέλος                5. Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος, 
Μέλος 

        της κας Αναστασιάδου Ματθίλδης      
5. Γκρίντζαλης Ηλίας,Μέλος,       
6. ∆ηµητριάδου Μαρία, Μέλος    
7. Ευαγγελινός Κωνσταντίνος, Μέλος                                
8. Ματσουκά Βασιλική, Μέλος  
9. Παυλοπούλου Βασιλική, Μέλος      

10. Χατζηδάκη Μαρία, Μέλος   
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από 
το ∆.Σ. να αποδεχτεί ή όχι τη νοµιµότητα σύγκλησης του ∆.Σ. και το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και απαραίτητο για τη βιωσιµότητα και λειτουργία 
του Νοµικού Προσώπου και να ψηφίσει σχετικά. Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον κ. 
Πρόεδρο, µελέτησε το θέµα, µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τα 
άρθρα 240, 234, 108 του ν. 3463/06, την παρ. 5 του άρ. 67 του ν. 3852/2010 
αποφάσισε οµόφωνα, για την νοµιµότητα σύγκλησης του ∆.Σ. και την συζήτηση 
του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος και απαραίτητου για τη 
βιωσιµότητα και λειτουργία του Νοµικού Προσώπου και λήψη απόφασης επ΄ 
αυτού.  
 
ΘΕΜΑ: Μοναδικό 
 
O κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης ενηµέρωσε 
τα µέλη του ∆.Σ. ότι:  
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 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 έως 3 
του άρθρου 86, 1 έως 9 του άρθρου 266 και 1έως 2 του άρθρου 267 του ν. 
3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στις ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε 
αριθ. 7028/03.02.2004 (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών των 
δήµων), την µε αριθ. 47490/18.12.2012 ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον., για την παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2013, συντάχθηκε το σχέδιο του 
Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικονοµικού έτους 2013. Τα έξοδα 
υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να ισοσκελισθεί ο προϋπολογισµός, χωρίς να 
δηµιουργείται  έλλειµµα. Στο σκέλος των εσόδων ειδικότερα και στον Κ.Α. 
06.00.3112.001 έχει εγγραφεί ποσό 951.982,00 €, για την αποπληρωµή των 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του Νοµικού Προσώπου, που προέρχονται από κάθε 
µορφής δαπάνες (λειτουργικές ή επενδυτικές) µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2011 
(ληξιπρόθεσµες οφειλές 31.12.2011 άνω των 90 ηµερών), προκειµένου να 
ισοσκελιστεί ο προϋπολογισµός, βάσει της υπ΄ αριθµ. 24/2013 απόφασης ∆.Σ. περί 
"Αποδοχής του Συµφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων µεταξύ του Ν.Π.∆.∆. και του Υπουργείου Εσωτερικών". Το σχετικό 
Σύµφωνο βασίζεται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ2 του άρ. Πρώτου του ν. 
4093/2012 και του άρ. 1 του ν. 4071/2012.  
 
Ο προϋπολογισµός του Νοµικού Προσώπου οικονοµικού έτους 2013 παρουσιάζει: 
  
Τακτικά έσοδα (0)  1.645.000,00 €, Έκτακτα έσοδα (1) 1.343.982,00 €, Έσοδα 
προηγούµενης χρήσης (2) 100,00 €, Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις παρελθόντων 
ετών (3) 0,00, Έσοδα υπέρ δηµοσίου και τρίτων - επιστροφές (4) 682.200,00 €, 
Χρηµατικό Υπόλοιπο Ταµείου στις 31.12.2012 (5) 166.890,51 €.  
Σύνολο εσόδων  3.838.172,51 €. 
 
Έξοδα (6) 1.930.350,00 €, Επενδύσεις (7) 1.000,00 €, Πληρωµές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις 
και Προβλέψεις (8) 1.900.318,18 €, Αποθεµατικό (9) 6.504,33 €. 
Σύνολο εξόδων  3.838.172,51 €.      
     
Κατόπιν αυτών καλείται σήµερα το ∆.Σ., να εγκρίνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2013, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και µε τα ως άνω εκτεθέντα 
οικονοµικά δεδοµένα. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε µεταξύ 
των µελών του ∆.Σ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις, ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆.Σ., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης 
επί συγκεκριµένων Κ.Α., είδε τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3463/2006 
(∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς 
και των παρ. 1α του άρθρου 72, 1 έως 3 του άρθρου 86, 1 έως 9 του άρθρου 266 και 
1,2 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στις 
ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/03.02.2004 και την µε αριθ. 
47490/18.12.2012 ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον., για την παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού 2013, καθώς επίσης τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου Γ2 του άρ. Πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρ. 1 του ν. 
4071/201212, µελέτησε και όλα τα σχετικά στοιχεία. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΕΞΙ  (6) ΨΗΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  
ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΚΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.  

 
Μειοψηφούντων των κ.κ. Αντωνόπουλου Ελευθερίου, Ευαγγελινού Κωνσταντίνου, 
Ματσουκά Βασιλικής και Παυλοπούλου Βασιλικής, οι οποίοι καταψηφίζουν τον 
Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013 µε τις παρακάτω αιτιολογήσεις: 
 
κα. Παυλοπούλου Βασιλική. Καταψηφίζει τον Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 
2013 ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου, από θέσεις 
αρχής. Όχι µόνο δεν αποδίδεται το ποσό που έχει στην συστατική του πράξη το Ν.Π., 
αλλά το 2012 δεν αποδόθηκε ούτε αυτό που είχε εγγράψει ο ∆ήµος στον 
προϋπολογισµό του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να υπολειτουργήσει το Ν.Π., ο κατ' 
εξοχήν κοινωνικός φορέας του ∆ήµου. Να µην µπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες 
προµήθειες για την σωστή του λειτουργία. Θεωρείται από την διοίκηση ως αποπαίδι 
του ∆ήµου, τη στιγµή που οι συνθήκες στον τόπο µας επιβάλλουν την ενίσχυση των 
κοινωνικών δοµών. Αντ΄ αυτού συρρικνώνεται χρόνο µε το χρόνο, µε το άµεσο 
µέλλον του να είναι αβέβαιο µε την συγκέντρωση µεγάλου χρέους.   
 
κα. Ματσουκά Βασιλική. Το ότι έφτασε ο µήνας Απρίλιος για να ψηφιστεί ο 
προϋπολογισµός του Ν.Π. την ευθύνη την έχει αποκλειστικά η δηµοτική αρχή. Το 
Ν.Π. είναι ο βασικός κορµός της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου. Παρ΄ όλα αυτά δεν 
του δόθηκε η βαρύτητα που πρέπει. Αντ΄ αυτού οδηγείται στον µαρασµό. Ήδη η 
ένταξή του στο ∆ήµο έπρεπε να είχε πραγµατοποιηθεί από πολύ καιρό. Ο 
προϋπολογισµός που τίθεται σε ψηφοφορία είναι ελλειµµατικός κατ΄ ουσία και µη 
υλοποιήσιµος. 
 
κος Ευαγγελινός Κωνσταντίνος. Με την ίδρυση του νέου ∆ήµου δεν 
εισακούστηκαν οι προτάσεις για την ένταξη δράσεων των πρώην Ν.Π. στο ∆ήµο και 
τη δηµιουργία ενός ευέλικτου σχήµατος. Το αποτέλεσµα φαίνεται σήµερα µε την 
κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, στο να µην µπορεί να λειτουργεί οµαλά το Ν.Π. Ο 
προϋπολογισµός από τη σύνθεσή του είναι ελλειµµατικός. ∆εν θα µπορέσουν να 
υλοποιηθούν τα έσοδα όπως αναγράφονται, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 
εξοφληθούν κυρίως οι παλαιές υποχρεώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή 
του στο ∆ήµο, είναι η σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου αλλιώς η ένταξή θα φέρει 
µηδαµινό όφελος στις δράσεις του και η απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του. Χρειάζεται επίσης άµεση τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µιας και σε αυτόν 
δεν υφίστανται θέσεις υποδοχής του προσωπικού του Ν.Π. 
 
κος Αντωνόπουλος Ελευθέριος. ∆εν επιθυµεί να επαναλάβει τα ίδια, καθόσον 
συµφωνεί µε τις αιτιολογήσεις των υπόλοιπων τριών µελών του ∆.Σ., όπως αναλυτικά 
έχουν τεκµηριωθεί παραπάνω.  
 
Εγκρίνει τον προϋπολογισµό Εσόδων - Εξόδων του Νοµικού Προσώπου ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ  
οικονοµικού έτους 2013 που εµφανίζει: 
 
Σύνολο Εσόδων 3.838.172,51 € 
Σύνολο Εξόδων 3.811.668,18 € 
Αποθεµατικό Κεφάλαιο 6.504,33 €  
Σύνολο Εξόδων µε Αποθεµατικό 3.818.172,51€. 
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Η απόφαση αυτή πήρε α/α 25/13. 
 

 
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. 
 

• Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π. κ. Α.Παΐδας εισηγήθηκε το θέµα. Ο κ. 
Χ.Μπόβος αναφέρθηκε στα Π.Ο.Ε. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου αναφέρθηκε στις 
απόψεις όσων µειοψήφησαν στο ∆.Σ. του Ν.Π., θεωρεί ότι δεν επιτέλεσε το 
χρέος του, τάσσονται υπέρ του να έλθει στο ∆ήµο και δεν ψηφίζουν λόγω 
ανεπάρκειας της ∆ιοίκησης αυτού. Η κα Σ.Κοσµά ψηφίζει, παρά τα γνωστά 
προβλήµατα του Ν.Π.. Η κα ∆.Ε.Γκούµα µίλησε για υποβάθµιση των 
κοινωνικών δοµών, για κακή κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
ζήτησε να έλθει το Ν.Π. στο ∆ήµο χωρίς απώλεια θέσεων εργαζοµένων. Ο κ. 
Μ.Κουτσάκης αναφέρθηκε στα προβλήµατα του Ν.Π. λόγω µειωµένης 
επιχορήγησης, είπε ότι θα έλθει σύντοµα στο ∆ήµο και ζήτησε την 
υπερψήφιση του προϋπολογισµού. Ο κ. Γ.Καραβίας αναφέρθηκε στις 
διαδικασίες που απαιτούνται, αλλά και στην ανάγκη εξεύρεσης ποσού 1,2 
εκατ. €. Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου θεωρεί ότι το Ν.Π. έπρεπε να είχε έλθει 
νωρίτερα στο ∆ήµο, αναφέρθηκε στο χρέος και στο αδιέξοδο που 
δηµιούργησε η ∆ιοίκηση.  

• Η κα ∆ήµαρχος ζήτησε να ψηφισθεί ο προϋπολογισµός και αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες της ∆ιοίκησης για στήριξη του Ν.Π.(εργαζόµενοι, τρόφιµα 
κλπ.).Ο κ. Α.Παΐδας υποστήριξε ότι χωρίς τροφεία θα είχαν κλείσει οι Π.Σ. Ο 
κ. Χ.Τοµπούλολου µόλησε για επιβεβαίωση ισχυρισµών της παράταξης, για το 
δάνειο που δεν λήφθηκε και για τη συρρίκνωση των κοινωνικών δοµών. Η κα 
∆ήµαρχος αναφέρθηκε στη λειτουργία του Ν.Π., στη µείωση της 
επιχορήγησης, στο ΕΣΠΑ και δεσµεύθηκε για τους εργαζοµένους. 

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

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χ. 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τοµπούλογλου, Σπ. Γραµµένος, Σωτ. 
Κοσκολέτος, Χρ. Κοπελούσος και ∆.Ε.Γκούµα (σύνολο 6). 

 
 

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση, τα στοιχεία του 
φακέλου του προϋπολογισµού του Ν.Π. όπως τέθηκε υπόψη του Σώµατος µαζί µε 
όλα τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 240 

παρ. 2 του ∆.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΗΓ-ΦΣΛ



 9 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(15  ΥΠΕΡ- 6 ΚΑΤΑ )  
 

 
1. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του Ν.Π.∆.∆.  «ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ»  οικονοµικού έτους 2013 (σχετ. η αριθ. 
25/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου) που εµφανίζει :  
 

Σύνολο Εσόδων 3.838.172,51 € 
Σύνολο Εξόδων 3.811.668,18 € 
Αποθεµατικό Κεφάλαιο 6.504,33 € 
Σύνολο Εξόδων µε Αποθεµατικό 3.818.172,51€. 

 
 
2. Το Νοµικό Πρόσωπο θα υποβάλει τον φάκελο του προϋπολογισµού του για 

έγκριση νοµιµότητας στον Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, συνοδευόµενο από την παρούσα εγκριτική απόφαση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3 και 240 παρ. 2 του Ν. 3463/06. 

 
3. 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   61/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
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Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
 

 

 

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

- Ενιαίο Φορέα ∆ράσεων 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικον. Υπηρεσιών  
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
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