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ΘΕΜΑ: «Έγκριση ποσού ιδίας συµµετοχής για το Πρόγραµµα 
«Εξοικονοµώ», δέσµευση και εγγραφή στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
οικ. έτους 2012 της ιδίας συµµετοχής (εκτίµηση έτους) και εξουσιοδότηση 
κ. ∆ηµάρχου για τις προβλεπόµενες προενταξιακές ενέργειες»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
25.04.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
4692/9/23.4.2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2012) 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 παρ. 5 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: 69/ 2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5090 / 27-4-2012 

∆/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 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 25.04.2012 
έκτακτης  Συνεδρίασης Νο. 10/2012 του 
∆.Σ. του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, 
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω 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. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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 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 27 παρόντες 
και 6  απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                Χωρινός Ζαχαρίας                                                       
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                         Παπανίκα Αικατερίνη   
                                                                                Κόντος Σταύρος                                                              
Μπόβος Χαράλαµπος                                            Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
                                                                                Βαλασσάς Βεργής 
Κότσιρας Παύλος                                           Γκούµα ∆ανάη-Εύα                                                                                
Παϊδας Αδαµάντιος                                                  
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
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Χατζηδάκη Μαρία 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Πολίτης Σταύρος     
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ απουσίαζε η 

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

Ναθαναήλ. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

• Οι κ.κ. Κ.Α.Μάλλιος, Σ.Κοσµά και Σ.Πολίτης  αποχώρησαν  από τη Συνεδρίαση ο 

πρώτος κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν  από την ψηφοφορία επί του 2ου 

θέµατος της Η.∆., η δεύτερη µετά την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆. 

και ο τρίτος µετά την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆.. 

 

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

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

4ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον. 

 

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.∆.  
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4ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 1784/16-2-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

Θέμα : Έγκριση ποσού ιδίας συμμετοχής για το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ", 

δέσμευση & εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2012 της ιδίας 

συμμετοχής (εκτίμηση έτους) και εξουσιοδότηση Δημάρχου για 

προβλεπόμενες προενταξιακές ενέργειες. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) 

εκδόθηκε η αριθ.πρωτ.Φ.Β1/Ε5.4/338/6/9-1-2012 Απόφαση, για την «Έγκριση 

Αξιολόγησης των φακέλων – προτάσεων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τόσο η πρόταση του πρώην 

Δήμου Νέας Χαλκηδόνας (η οποία πλέον αφορά την Δημοτική Ενότητα Νέας 

Χαλκηδόνας) όσο και η πρόταση του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (η οποία 

πλέον αφορά την Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας), αμφότερες χωρίς 

μεταβολή των προτεινόμενων φυσικών αντικειμένων ούτε και των συνολικών 

προϋπολογισμών των αντιστοίχων έργων. 

 

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην Δημοτική Ενότητα Νέας 

Χαλκηδόνας ανέρχεται σε 680.300,00€ εκ των οποίων οι 476.210,00€ 

αφορούν τη Δημόσια Δαπάνη, ενώ το ποσό των 204.090,00€ αφορά την ιδία 

συμμετοχή του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, 

• Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην Δημοτική Ενότητα Νέας 

Φιλαδέλφειας ανέρχεται σε 699.895,00€ εκ των οποίων οι 489.926,50€ 

αφορούν τη Δημόσια Δαπάνη, ενώ το ποσό των 209.968,50€ αφορά την ιδία 

συμμετοχή του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, 

• Η κάλυψη του ποσού της ιδίας συμμετοχής θα γίνει με συνομολόγηση 

δανείου από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων (Τ.Π.Δ.). Στην περίπτωση του Τ.Π.Δ. το επιτόκιο είναι σταθερό 

6,02% (και ενδεχομένως μικρότερο) και σε δάνειο με χρονική διάρκεια 

αποπληρωμής τα 10 έτη προκύπτει ετήσιο τοκοχρεωλύσιο 56.302,64€ 

(5.118,42€ / μήνα). 
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• Το τελικό ποσό της ιδίας συμμετοχής εξαρτάται άμεσα από το ποσοστό 

έκπτωσης του τελικού αναδόχου των έργων που θα προκύψει μετά από τις 

νόμιμες διαδικασίες (ανοιχτός διαγωνισμός). Αν, για παράδειγμα, ο τελικός 

ανάδοχος προσφέρει έκπτωση 10% τότε το ποσό της ιδίας συμμετοχής (και 

της δημόσιας δαπάνης) θα είναι μειωμένο κατά 10%. 

 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων, έχει ορισθεί 

ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να εκδοθεί 

οριστική πράξη ένταξης, στις 18-1-2012, ζητήθηκε από το ΚΑΠΕ η λήψη απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα αντικείμενα: 

• Έγκριση προϋπολογισμού ύψους 414.058,50€ το οποίο αφορά το σύνολο 

(και για τις δύο δημοτικές ενότητες) της ιδίας συμμετοχής του Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ". 

• Δέσμευση και εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2012 του ποσού ύψους 

95.110,50€ (46.818,00€ για το υποέργο της Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας και 

48.292,50€ για το υποέργο της Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας) της εκτιμώμενης 

ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" για 

το 2012 και το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’) 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΓΙΑ ΤΟ 2012 

1. Προετοιμασία Φακέλου - Πρότασης 4.500,00 € 

2. Υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών 

δεδομένων 
4.500,00 € 

3. Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Χαλκηδόνας 
24.024,00 € 

4. Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό 
11.694,00 € 

5. Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας / 

ενημέρωσης 
- 

6. Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και 

Υποστήριξης του ΣΧΥ και εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των 

στόχων του ΣΧΥ 

2.100,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 46.818,00 € 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’) 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΓΙΑ ΤΟ 2012 

1. Προετοιμασία Φακέλου - Πρότασης 4.500,00 € 

2. Υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών 

δεδομένων 
4.500,00 € 

3. Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
24.892,50 € 

4. Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό 
12.600,00 € 

5. Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας / - 
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ενημέρωσης 

6. Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και 

Υποστήριξης του ΣΧΥ 

900,00 € 

 

7. Σύμβουλος εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των στόχων του 

ΣΧΥ 

900,00 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ: 48.292,50 € 

 

• Δέσμευση για την κατανομή έως και το 2015 του υπολειπόμενου ποσού 

ύψους 318.948,00€ της ίδιας συμμετοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας για την υλοποίηση του Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ". 

• Εξουσιοδότηση Δημάρχου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες 

Προενταξιακές Ενέργειες (υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής, ορισμός 

Υπευθύνου Πράξης, προετοιμασία και υπογραφή Τεχνικού Δελτίου 

Εγκεκριμένης Πράξης, κτλ.) 

 

 

Κατόπιν αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση για τα 

ακόλουθα: 

 

• Έγκριση του ποσού ιδίας συμμετοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 

στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 

414.058,50 €. 

• Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του 

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας έτους 2012 και εγγραφή του ποσού 

ύψους 95.110,50€ της εκτιμώμενης ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του 

Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" για το 2012, μετά την οριστική ένταξη του 

έργου. 

• Δέσμευση για την κατανομή έως και το 2015 του υπολειπόμενου ποσού 

ύψους 318.948,00€ της ίδιας συμμετοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας για την υλοποίηση του Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ". 

• Εξουσιοδότηση Δημάρχου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες 

Προενταξιακές Ενέργειες (υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής, ορισμός 

Υπευθύνου Πράξης, προετοιμασία και υπογραφή Τεχνικού Δελτίου 

Εγκεκριμένης Πράξης, κτλ.). 

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
• Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου µίλησε γι αυτοσχεδιασµό και οικονοµικά ατελέσφορη 

διαδικασία. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Π.Γρετζελιάς αναφέρθηκε στην 
αναµόρφωση του Τ.Π. και του προϋπολογισµού που απαιτείται. Ο κ. 
Σ.Κοσκολέτος για την αναφερόµενη εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό 
φωτισµό. Ο κ. Μ.Κουτσάκης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του έργου και 
στον κίνδυνο απένταξης. Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. ∆.Κανταρέλης 
τόνισε ότι οι αναµορφώσεις Τ.Π. και πρ/σµού θα γίνουν µετά την οριστική 
ένταξη του έργου και αναφέρθηκε στην µελέτη για την πληρότητα αυτού. 
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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, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, η κα Β.Αγαγιώτου ψήφισε λευκό, ενώ απείχαν 
από την ψηφοφορία η κα Π.Φίλου-Μαυράκη και ο κ. Ε.Πλάτανος. 

 
• Σηµειώνεται ότι ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Π.Γρετζελιάς υπερψήφισε την 

εισήγηση επί του θέµατος, µε τις επιφυλάξεις που εξέφρασε και µε την 
προϋπόθεση ότι θα εξαντληθεί η δυνατότητα χρηµατοδότησης της ιδίας 
συµµετοχής στο Πρόγραµµα από το δάνειο που έχει ζητήσει ο ∆ήµος από το 
Τ.Π.& ∆. για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2012, ώστε 
να µην χρειασθεί να καταφύγει σε επιπλέον δανεισµό. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Την αριθ.πρωτ.Φ.Β1/Ε5.4/338/6/9-1-2012 Απόφαση, για την «Έγκριση 

Αξιολόγησης των φακέλων – προτάσεων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(16  ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ , 1 ΛΕΥΚΟ, 2 ΑΠΟΧΕΣ)  
 

• Την έγκριση του ποσού ιδίας συμμετοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" το οποίο ανέρχεται στο ύψος 

των 414.058,50 €, το οποίο αφορά το σύνολο (και για τις δύο δημοτικές 

ενότητες). 

• Την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του 

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας έτους 2012 και εγγραφή του ποσού 

ύψους 95.110,50€ της εκτιμώμενης ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του 

Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" για το 2012 μετά την οριστική ένταξη του 

έργου, ποσό το οποίο αναλύεται ως εξής : 

 

  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’) 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΓΙΑ ΤΟ 2012 

1. Προετοιμασία Φακέλου - Πρότασης 4.500,00 € 

2. Υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών 

δεδομένων 
4.500,00 € 

3. Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Χαλκηδόνας 
24.024,00 € 
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4. Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό 
11.694,00 € 

5. Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας / 

ενημέρωσης 
- 

6. Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και 

Υποστήριξης του ΣΧΥ και εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των 

στόχων του ΣΧΥ 

2.100,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 46.818,00 € 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’) 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΓΙΑ ΤΟ 2012 

1. Προετοιμασία Φακέλου - Πρότασης 4.500,00 € 

2. Υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών 

δεδομένων 
4.500,00 € 

3. Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
24.892,50 € 

4. Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό 
12.600,00 € 

5. Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας / 

ενημέρωσης 
- 

6. Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και 

Υποστήριξης του ΣΧΥ 

900,00 € 

 

7. Σύμβουλος εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των στόχων του 

ΣΧΥ 

900,00 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ: 48.292,50 € 

 

• Την δέσμευση για την κατανομή έως και το 2015 του υπολειπόμενου ποσού 

ύψους 318.948,00€ της ίδιας συμμετοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας για την υλοποίηση του Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ". 

• Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη να προβεί σε 

όλες τις προβλεπόμενες Προενταξιακές Ενέργειες (υπογραφή του Συμφώνου 

Αποδοχής, ορισμός Υπευθύνου Πράξης, προετοιμασία και υπογραφή 

Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης, κτλ.). 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   69/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

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 

Κοσµά Σταυρούλα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

 

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

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Λογιστηρίου 
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