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Νέα Φιλαδέλφεια   1/7/2011  
  
Αριθ. Πρωτ. : 7825 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049034 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 76/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Ψήφιση πιστώσεων µετά την 3η τροποποίηση 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 
2011 (σχετ. η αριθ. 139/11 απόφαση ∆.Σ.)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 30 του µήνα Ιουνίου 
του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 7474/12/24-6-2011 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΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

1) Σιµιγδαλά Ειρήνη   2)  Κόντος Σταύρος     2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης και του 
δευτέρου των ανωτέρω παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 
παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), τα αναπληρωµατικά µέλη της 
πλειοψηφίας και µειοψηφίας κ.κ. Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη και 
Πλάτανος Ελευθέριος αντιστοίχως. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7062/8-6-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Λογιστηρίου του ∆ήµου, σχετικά µε την ψήφιση πιστώσεων µετά την 3η 
τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 (σχετ. η αριθ. 
139/2011 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 3η 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. 116/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των Euro. 
85.586,43 
 
 
 
 
 

                                  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 
 

1) Την µείωση του Κ.Α. 00.6734.001 µε τίτλο «Προαιρετικές 
επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισµούς και σωµατεία» 

                                                                           µε € 
     ο οποίος από € 150.000,00 µειώνεται σε € 100.000,00 
 

 
 

50.000,00 

2) Την µείωση του Κ.Α. 00.6721.001 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ 
συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων 6%»            µε € 
ο οποίος από € 979.117,08 µειώνεται σε € 879.117,08 

 

 
100.000,00 

3) Την µείωση του Κ.Α. 35.6495.002 µε τίτλο «Καθαρισµός 
οικοπέδων από ξεχορτάριασµα για λόγους δηµόσιας υγείας»  

                                                                           µε € 
     ο οποίος από € 70.000,00 µειώνεται σε € 45.000,00 
                                                                

 
 

25.000,00 

4)  Την µείωση του Κ.Α. 35.6495.006 µε τίτλο «Αποµάκρυνση 
µπαζών από τον      ∆. Ν. Φ.»                                 µε € 
     ο οποίος από € 45.000,00 µειώνεται σε € 5.000,00 

 

 
40.000,00 
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5) )  Την µείωση του Κ.Α. 35.6633.007 µε τίτλο «Προµήθεια χηµικών 
πρόσθετων για τη λίµνη του Άλσους και τα σιντριβάνια» 
                                                                                 µε € 
     ο οποίος από € 73.800,00 µηδενίζεται 

 

 
 

73.800,00 

6)  Την µείωση του Κ.Α. 45.7135.008 µε τίτλο «Προµήθεια 
τηλεφωνικού κέντρου για το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο»   µε € 
     ο οποίος από € 1.000,00 µηδενίζεται 

 

 
1.000,00 

 

7) Την µείωση του Κ.Α. 45.6495.002 µε τίτλο «Προµήθεια σπίρτων-
φυτιλιών»                                                              µε € 
     ο οποίος από € 500,00 µειώνεται σε  € 100,00 
 

 
400,00 

8) Την µείωση του Κ.Α. 45.6495.003 µε τίτλο «Προµήθεια κανδηλιών  
κανδηλιοθηκών και ποτηριών                   µε €       
         ο οποίος από € 600,00 µειώνεται σε  € 100,00 
     

 
500,00 

 

9)  Την µείωση του Κ.Α. 45.6495.008 µε τίτλο «Προµήθεια 
ενδεικτικών πινακίδων Τετραγώνων-Τάφων»              µε € 
         ο οποίος από € 3.000,00 µειώνεται σε  € 100,00 
     

 
2.900,00 

 

10)Την µείωση του Κ.Α. 45.6495.009 µε τίτλο «Προµήθεια στύλων -
πινακίδων τετραγώνων ∆ηµ. Νεκροταφείου»             µε € 
         ο οποίος από € 3.000,00 µειώνεται σε  € 100,00 
     

 
2.900,00 

 

11) Την µείωση του Κ.Α. 45.6611.001 µε τίτλο «Προµήθεια 
εκκλησιαστικών βιβλίων»                                         µε € 
         ο οποίος από € 1.000,00 µειώνεται σε  € 100,00 
     

 
900,00 

 

12) Την µείωση του Κ.Α. 30.6662.047 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών 
σιδήρου ( δοµικό πλέγµα, stiii κλπ )»                       µε € 
         ο οποίος από € 20.000,00 µειώνεται σε  € 15.000,00 
     

 
5.000,00 

13) Την µείωση του Κ. Α. 35.7322.003 µε τίτλο «Προµήθεια 
δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές – σχολεία»      µε €        
ο οποίος από € 20.000,00 µειώνεται σε  € 15.000,00 
 

 
5.000,00 

14) Την µείωση του Κ. Α. 30.7135.004 µε τίτλο «Προµήθεια 
ψηφιακών διαφηµιστικών πινακίδων»                       µε € 
ο οποίος από € 30.000,00 µειώνεται σε  € 10.000,00 
 

 
20.000,00 

 

15) Την µείωση του Κ. Α. 35.6495.003 µε τίτλο «Επιφανειακό 
φρεζάρισµα άλσους»                                               µε € 
ο οποίος από € 24.600,00 µειώνεται σε  € 4.600,00 
 

 
20.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 347.400,00 

 
 

Έτσι το αποθεµατικό των € 85.586,43 

Αυξάνεται µε  € 347.400,00 
  Και γίνεται      € 432.986,43 
 
 
 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ( ΑΥΞΗΣΕΙΣ ) 
 
 

 1) Την αύξηση του Κ. Α. 45.6692.001 µε τίτλο «Ανθοστολισµός   
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εκκλησίας ∆ηµοτικού Νεκροταφείου»                          µε € 
         ο οποίος από € 100,00 αυξάνεται σε  € 15.000,00 
       Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
  

14.900,00 
 

  2) Την εγγραφή νέου Κ.Α. 45.6661.001  µε τίτλο «Προµήθεια 
οικοδοµικών υλικών»                                                µε € 
       Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

 
15.000,00 

 

4) α)Την αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 10.6265.034 από «Συντήρηση 
& επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων οικονοµικής και 
µηχανογράφησης» σε «Συντήρηση & επισκευή 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου» 

      β)Την εγγραφή ποσού                                      µε € 
       Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

 
 
 
 

6.000,00 
 

5)  Την αύξηση του Κ.Α. 10.6673.002  µε τίτλο «Προµήθεια 
αναλωσίµων για τα FAX του ∆ήµου»                          µε € 
     ο οποίος από € 1.000,00 αυξάνεται σε  € 5.000,00 
      Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

 
4.000,00 

 

6) Την εγγραφή νέου Κ.Α. 35.6117.003 µε τίτλο «∆ιαχείριση 
υδάτινου όγκου λίµνης Άλσους»                               µε € 
 

73.800,00 

7) Την αύξηση του Κ.Α. 20.6041.001 µε τίτλο «Τακτικές 
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων»                             µε € 
         ο οποίος από € 140.000,00 αυξάνεται σε  € 240.000,00 
 

 
100.000,00 

 

8) Την αύξηση του Κ.Α. 15.6234.003  µε τίτλο «Μίσθωση 
λεωφορείων για εκδροµές απόρων»                        µε € 
         ο οποίος από € 20.000,00 αυξάνεται σε  € 30.000,00 
 

 
10.000,00 

 

9) Την αύξηση του Κ.Α. 35.6041.001  µε τίτλο «Αποδοχές 
εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαµβάνονται: βασικός µισθός, δώρα 
εορτών καθώς και τα γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)»  
                                                                           µε € 
         ο οποίος από € 115.000,00 αυξάνεται σε  € 255.000,00 
 

 
 

140.000,00 

 10) Την αύξηση του Κ.Α. 15.6041.001  µε τίτλο «Τακτικές 
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων»                             µε € 
         ο οποίος από € 27.000,00 αυξάνεται σε  € 45.000,00 
 

 
18.000,00 

 

  11) Την αύξηση του Κ.Α. 15.6054.001  µε τίτλο «Εισφορά υπέρ 
του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)»                                           µε € 
          ο οποίος από € 7.000,00 αυξάνεται σε  € 14.000,00 

 
7.000,00 

  12) Την αύξηση του Κ.Α. 35.6662.043  µε τίτλο «Προµήθεια 
υλικών συντήρησης και επισκευής συντριβανιών του ∆ήµου» 
                                                                          µε € 
ο οποίος από € 5.000,00 αυξάνεται σε  € 15.000,00 
 

 
 

10.000,00 
 

  
   13) Την αύξηση του Κ.Α. 10.7133.011  µε τίτλο «Προµήθεια 
µεταλλικών ερµαρίων αρχειοθέτησης»                     µε € 
ο οποίος από € 100,00 αυξάνεται σε  € 10.100,00 
          Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

 
10.000,00 

 

Σύνολο αυξήσεων εξόδων 408.700,00 
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Έτσι το αποθεµατικό των € 432.986,43 

Μειώνεται µε  € 408.700,00 
  Και γίνεται      € 24.286,43 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   :  €   40.800.132,86 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ   :  €   40.775.846,43 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       :  €         24.286,43 
Μετά την ψήφιση της τροποποίησης του προϋπολογισµού από το ∆ηµ. Σ/λιο παρακαλείται το 
Γρ. ∆ηµ. Σ/λιου να διαβιβάσει την απόφαση στο Γρ.Οικ. Επιτροπής όπου σε πρώτη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής να ψηφίσει τις αυξήσεις των παρακάτω Κ. Α. 
 

1) Κ. Α. 45.6692.001 µε τίτλο «Ανθοστολισµός  εκκλησίας 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου»  

 
15.000,00 

2) Κ.Α. 45.6661.001  µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών 
υλικών»        

 
15.000,00 

3)Κ.Α. 10.6265.034 µε τίτλο «Συντήρηση & επισκευή 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου» 
 

6.000,00 

4) Κ.Α. 10.6673.002  µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων 
για τα FAX του ∆ήµου»                           

5.000,00 

5)Κ.Α. 10.7133.011  µε τίτλο «Προµήθεια µεταλλικών 
ερµαρίων αρχειοθέτησης»      

10.100,00 

 

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. 12/2011 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 3η 
τροποποίηση του  προϋπολογισµού  του ∆ήµου οικονοµικού έτους  2011, 
σύµφωνα µε την αριθ. 139/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την 
αντιµετώπιση διαφόρων αναγκών του ∆ήµου, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στο σκεπτικό της παρούσας, ως εξής : 

1) Κ. Α. 45.6692.001 µε τίτλο «Ανθοστολισµός  εκκλησίας 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου»  

 
15.000,00 

2) Κ.Α. 45.6661.001  µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών 
υλικών»        

 
15.000,00 

3)Κ.Α. 10.6265.034 µε τίτλο «Συντήρηση & επισκευή 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου» 
 

6.000,00 

4) Κ.Α. 10.6673.002  µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων 
για τα FAX του ∆ήµου»                           

5.000,00 

5)Κ.Α. 10.7133.011  µε τίτλο «Προµήθεια µεταλλικών 
ερµαρίων αρχειοθέτησης»      

10.100,00 
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Κατά της ανωτέρω συνολικά απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) 1) ο κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, θεωρώντας ειδικότερα α) για τον ΚΑ: 
00.6721.001 των Εσόδων («Εισφορά υπέρ συνδέσµων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 6%») ότι, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο του Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α., 
τυχόν διαφορά που µπορεί να προκύψει θα πληρωθεί από το ∆ήµο και β) για 
τον ΚΑ: 35.6495.002 των Εσόδων («Καθαρισµός οικοπέδων από 
ξεχορτάριασµα για λόγους δηµόσιας υγείας») ότι προκύπτει απώλεια εσόδων 
για το ∆ήµο από τη µη τήρηση της προβλεπόµενης από το άρθρο 94 παρ. 1 
εδαφ. 26 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») διαδικασίας και 2) ο κ. Ε.Πλάτανος, 
ο οποίος προέβη στις ίδιες επισηµάνσεις στους ανωτέρω κωδικούς των 
εσόδων, θεωρώντας επίσης ότι οι αναµορφώσεις του προϋπολογισµού του 
∆ήµου δεν γίνονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις 
του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»). 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  76/2011 
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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