
 
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   1/8/2011  
  
Αριθ. Πρωτ. : 9079 

     ∆/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. 14/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 95/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Ψήφιση πιστώσεων µετά την 4η τροποποίηση 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 
2011 (σχετ. η αριθ. 167/11 απόφαση ∆.Σ.)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97 – 3ος 
όροφος), (εκτάκτως, λόγω αναπλήρωσης της  κ. ∆ηµάρχου από τον Πρόεδρο 
της Ο.Ε.  κ.  Χ.Μπόβο και της ανάγκης συνεχούς παρουσίας του στον 
ανωτέρω χώρο, πρόταση που έγινε οµόφωνα αποδεκτή από το Σώµα)  
σήµερα στις 29 του µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 8691/14/25-7-2011 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)Καραβίας Γεώργιος 3) Μαυράκη-
Φίλου Παρασκευή 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη  5) Παπαλουκά Ευτυχία  και 6)  
Βαλασσάς Βεργής, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1)  Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 

2) Κόντος Σταύρος                              3) Νικολόπουλος Φώτιος 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8307/15-7-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Λογιστηρίου του ∆ήµου, σχετικά µε την ψήφιση πιστώσεων µετά την 4η 
τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 (σχετ. η αριθ. 
167/2011 απόφαση ∆.Σ.) : 
 

Θ Ε Μ Α : Τροποποίηση : Τροποποίηση : Τροποποίηση : Τροποποίηση (4(4(4(4ηηηη
) Προϋπολογισµού ∆.Φ.Χ. οικ. έτους 2011 ) Προϋπολογισµού ∆.Φ.Χ. οικ. έτους 2011 ) Προϋπολογισµού ∆.Φ.Χ. οικ. έτους 2011 ) Προϋπολογισµού ∆.Φ.Χ. οικ. έτους 2011     

 

 

 
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 4η 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. 
24.286,43 
 
 
 
 
 

                                  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α (ΑΥΞΗΣΕΙΣ) 
 
1) Την αύξηση του Κ.Α. 06.00.0462.007 µε τίτλο «Τέλη διαφηµίσεων από 
ρακέττες»                                 µε € 
ο οποίος από € 10.000,00 αυξάνεται σε 30.000,00 
 

 
20.000,00 

2) Την αύξηση του Κ.Α. 06.00.0471.002  µε τίτλο «Τέλος χορήγησης άδειας 
τοµής ασφάλτου, βεβαίωσης υψοµέτρου, υποβιβασµού κρασπέδων»                                   
µε € 
ο οποίος από € 1.000,00 αυξάνεται σε 5.000,00 

 
 

4.000,00 

 3) Την αύξηση του Κ.Α. 06.00.0611.002  µε τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες 
άρθρο 27 Ν3756/09»           µε  € 
ο οποίος από € 260.000,00 αυξάνεται σε 286.536,97 

 
26.536,97 

4) Την εγγραφή ποσού στον Κ.Α. 06.00.1211.005  µε τίτλο «Εσοδα από τους 
Κ.Α.Π. (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.) αποκλειστικά για την υλοποίηση του 
Προγράµµατος που αφορά τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο (άρθρο 14, παρ. 
45α, Ν. 2817/2000)     µε €                                                 

 
 
 

2.000,00 
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5) Την αύξηση του Κ.Α. 06.00.1214.001  µε τίτλο «Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.∆. 
για απασχόληση προσωπικού (άνεργοι µαθητευόµενοι κ.λ.π.)                                                     
µε € 
ο οποίος από € 1.000,00 αυξάνεται σε 20.000,00 
 

 
 

19.000,00 

6) Την αύξηση του Κ.Α. 06.00.2111.001  µε τίτλο «Από τέλη καθαριότητας»                                                         
µε € 
ο οποίος από € 695.801,59 αυξάνεται σε 735.801,59 
 

 
40.000,00 

7) Την αύξηση του Κ.Α. 06.00.2115.001  µε τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη 
ακίνητης περιουσίας»                             µε € 
ο οποίος από € 66.544,86 αυξάνεται  σε 126.544,86 
 

 
60.000,00 

8) Την εγγραφή ποσού στον  Κ.Α. 06.00.2118.001  µε τίτλο «Τακτικά έσοδα 
επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών»    
                                                                                  µε € 

 
 

5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 176.536,97 

 
 

Έτσι το αποθεµατικό των € 24.286,43 

Αυξάνεται µε  € 176.536,97 
  Και γίνεται      € 200.823,40 
 
 
 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ( ΑΥΞΗΣΕΙΣ ) 
 
 

 1) Την αύξηση του Κ.Α. 02.10.6012.003 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος 
σε υπαλλήλους εκ των εσόδων από παράβολα αδειών διαµονής υπηκόων 
τρίτων χωρών                                        µε € 
         ο οποίος από € 5.000,00 αυξάνεται σε  € 10.000,00 
       Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
  

 
5.000,00 

 

  2) Την αύξηση του Κ.Α. 02.20.6013.001  µε τίτλο «Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού»                                                                   µε € 
   ο οποίος από € 20.000,00 αυξάνεται σε  € 27.000,00 

  Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

 
7.000,00 

 

3) Την αύξηση του Κ.Α. 02.20.6041.001  µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές 
εκτάκτων υπαλλήλων»                                                               µε € 
  ο οποίος από € 240.000,00 αυξάνεται σε  € 273.000,00 

 
33.000,00 

 
 
 

4)  Την αύξηση του Κ.Α. 02.10.6012.002  µε τίτλο «Λοιπές πρόσθετες 
παροχές-Απολύσεις»                                                               µε € 
   ο οποίος από € 1.000,00 αυξάνεται σε  € 10.000,00 
 Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

 
9.000,00 

 

5) Την εγγραφή νέου Κ.Α. 02.30.6662.029 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών 
προστασίας antigraffiti»                                                                           
µε € 
  Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

10.000,00 

6) Την εγγραφή νέου Κ.Α. 02.10.6117,004  µε τίτλο «Αµοιβή για 
επικαιροποίηση διαχειριστικής επάρκειας»                                 µε  €              
  Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

 
15.000,00 
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7) Την εγγραφή νέου Κ.Α.   02.10.6117.005 µε τίτλο «Αµοιβή για 
σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου»                                           µε € 
   Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

 
20.000,00 

 

8) Την αύξηση του Κ.Α. 02.00.6031.004  µε τίτλο «Αποδοχές 
επιστηµονικού συνεργάτη»                                                      µε € 
  ο οποίος από € 22.000,00 αυξάνεται σε  € 42.000,00 

 

20.000,00 

9)  Την αύξηση του Κ.Α. 02.00.6053.001  µε τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων»                        µε €  
   ο οποίος από € 36.000,00 αυξάνεται σε  € 43.000,00                 

 
7.000,00 

10) Την αλλαγή τίτλου του Κ. Α. 02.25.7312.001 από «Κατασκευή νέου 
αγωγού αποχέτευσης Περισσού και ∆οξάτου έως Χαλκίδος» σε 
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συνδέσεις ακινήτων µε τον 
κεντρικό αγωγό αποχέτευσης)» 
 

 

Σύνολο αυξήσεων εξόδων 126.000,00 
 
 

Έτσι το αποθεµατικό των € 200.823,40 

Μειώνεται µε  € 126.000,00 
  Και γίνεται      € 74.823,40 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   :  €   40.976.669,83 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ   :  €   40.901.846,43 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       :  €           74.823,40 
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. 02.10.6012.003 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος σε 
υπαλλήλους εκ των εσόδων από παράβολα αδειών διαµονής 
υπηκόων τρίτων χωρών              

 
10.000,00 

2) Κ.Α. 02.20.6013.001  µε τίτλο «Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού»                                                                 

 
7.000,00 

3) Κ.Α.  µε τίτλο «Προµήθεια υλικών προστασίας 
antigraffiti»                    

10.000,00 

4) Κ.Α. 02.10.6117,004  µε τίτλο «Αµοιβή για 
επικαιροποίηση διαχειριστικής επάρκειας»                                  

15.000,00 

5) Κ.Α.   02.10.6117.005 µε τίτλο «Αµοιβή για σύνταξη 
επιχειρησιακού σχεδίου»                                            

20.000,00 

 

 
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. 14/2011 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, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 

     Εγκρίνει την  ψήφιση  των πιστώσεων που αναφέρονται στην 4η 
τροποποίηση του  προϋπολογισµού  του ∆ήµου οικονοµικού έτους  2011, 
σύµφωνα µε την αριθ. 167/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την 
αντιµετώπιση διαφόρων αναγκών του ∆ήµου, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στο σκεπτικό της παρούσας, ως εξής : 

 

1) Κ.Α. 02.10.6012.003 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος σε 
υπαλλήλους εκ των εσόδων από παράβολα αδειών διαµονής 
υπηκόων τρίτων χωρών              

 
10.000,00 

2) Κ.Α. 02.20.6013.001  µε τίτλο «Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού»                                                                 

 
7.000,00 

3) Κ.Α.  µε τίτλο «Προµήθεια υλικών προστασίας 
antigraffiti»                    

10.000,00 

4) Κ.Α. 02.10.6117,004  µε τίτλο «Αµοιβή για 
επικαιροποίηση διαχειριστικής επάρκειας»                                  

15.000,00 

5) Κ.Α.   02.10.6117.005 µε τίτλο «Αµοιβή για σύνταξη 
επιχειρησιακού σχεδίου»                                            

20.000,00 
 

 

  
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) 1) η κα Ε.Παπαλουκά, 
για τους λόγους που είχε αναπτύξει κατά τη συζήτηση του θέµατος στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και 2) ο κ. Β.Βαλασσάς, ο οποίος ψηφίζει µόνο τον ΚΑ: 
02.20.6013.001  µε τίτλο «Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» και καταψηφίζει τους 
υπολοίπους, δεδοµένου ότι θεωρεί την προκείµενη αναµόρφωση µέρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011, στον οποίο είχαν µειοψηφήσει 
ως δηµοτική παράταξη κατά την διαδικασία έγκρισής του από το ∆.Σ.. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  95/2011 
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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