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Ε.Η.∆. ΘΕΜΑ: «Επανέγκριση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του Ενιαίου 
Φορέα ∆ράσεων οικ. έτους 2012, µετά την αριθ. 47/2012 νέα απόφαση του 
∆ιοικητικού του Συµβουλίου»  
 
 
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 
30.5.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6113/23-
5-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 11/2012) 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 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 
 
Το Συµβούλιο συνεκλήθη µετά την υποβολή του αριθ. εισ. πρωτ. 5869/18-5-2012 
γραπτού αιτήµατος της δηµοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας» προς τον Πρόεδρο του ∆.Σ. για την σύγκληση εκτάκτου ∆ηµ. 
Συµβουλίου, αίτηµα το οποίο συνυπέγραψαν επίσης οι δηµοτικές παρατάξεις 
«Καληµέρα όµορφη πόλη», «∆ύναµη Πολιτών» , οι ∆ηµ. Σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
κ.κ. Π.Λαζαρίδης, Χ.∆ηµακόπουλος, Χ.Μπόβος, Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου καθώς και 
ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ε.Πλάτανος από την δηµοτική παράταξη «Όραµα Πόλης», ήτοι 
το 1/3 και πλέον του συνολικού αριθµού των µελών του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

 
 

  
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: 97/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6583 / 31.5.2012 

∆/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 30.5.2012 έκτακτης 
Συνεδρίασης Νο. 12/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 

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. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής           Παπανίκα Αικατερίνη                                        
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                    Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή    
Μπόβος Χαράλαµπος                                        Παπακώστας Γεώργιος 
Κότσιρας Παύλος                                              Κοσµά Σταυρούλα        
Παΐδας Αδαµάντιος                                           Βαλασσάς Βεργής 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                             
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη                  
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                           
Νικολόπουλος Φώτης                                       
Παπαλουκά Ευτυχία                                 
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Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος                                          
Κουτσάκης Μιχαήλ  
Αγαγιώτου Βασιλική     
Παπανικολάου Νικόλαος                                          
Καραβίας Γεώργιος                                           
Χατζηδάκη Μαρία                                             
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                   
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

 

• Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Χ.Κοπελούσος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου Ε.Η.∆. θέµατος και επανήλθε σε αυτήν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέµατος της Η.∆., οι κ.κ. Ζ.Χωρινός, και 

Λ.Γεωργαµλής αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 1ου θέµατος της Η.∆., ενώ ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αποχώρησε από την Συνεδρίαση µετά 

τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

 

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 έκτακτης δηµόσιας Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 2ο 

θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο κατά πλειοψηφία το ∆.Σ., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον. 
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• Κατά της εισαγωγής του θέµατος, ως κατεπείγοντος, δήλωσαν ότι τάσσονται 
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Π.Γρετζελιάς, Ζ.Χωρινός,Ε.Πλάτανος, ∆.Ε.Γκούµα 
και Σ.Πολίτης, λευκό ψήφισαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Ε.Παπαλουκά, 
Β.Αγαγιώτου και Κ.Α.Μάλλιος, ενώ ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Χ.∆ηµακόπουλος 
δήλωσε «παρών» κατά τη ψηφοφορία. 

 

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.∆.  

 

2ο  ΘΕΜΑ Ε.Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  Θέµα Ε.Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 727/29-5-2012 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. 47/2012 νέα 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 για γνωµοδότηση επί της 

απόφασης ∆.Σ. 47/2012. 

 

 

Σας διαβιβάζουµε την υπ'  αρ. 47/28.05.2012 απόφαση ∆.Σ. του Νοµικού µας 
Προσώπου, που αφορά στην "Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 33/2012 Α.∆.Σ. και 
Έγκριση Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων  ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2012".          
 
Παρακαλούµε πολύ να τη φέρετε στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για έγκριση. 
 

 

Απόφαση αρ.  47/12  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/12 
 

Στη Ν. Χαλκηδόνα και στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 21, όπου στεγάζεται το 
Νοµικό Πρόσωπο σήµερα 28.05.2012 ηµέρα ∆ευτέρα 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 συνεδρίαση ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Γεώργιου Καραβία, µε αρ. 683/22.05.2012 

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩΗΓ-69Ρ



 5 

που επιδόθηκε αυθηµερόν σε κάθε ένα σύµβουλο χωριστά και στον Πρόεδρο, 
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 Α΄. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία γιατί από τους δέκα πέντε (15) Συµβούλους, παραβρέθηκαν οι έντεκα (11).  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                    (αν και κλήθηκαν νοµίµως) 
 

1. Γεώργιος Καραβίας, Πρόεδρος                1.Αναστασιάδου Ματθίλδη, Μέλος                                        
2. Παΐδας Αδαµάντιος, Αντιπρόεδρος           2. ∆ηµητριάδου Μαρία, Μέλος 
3. Βαρνής Ανδρέας, Γραµµατέας                                3. Ρόκου Μαρία, Μέλος 
4. Ευαγγελινός Κωνσταντίνος, Μέλος     
5. Κούσουλα Άννα, Μέλος  
6. Ματσουκά Βασιλική, Μέλος   
7. Μπερερή Ελένη, Μέλος  
8. Παυλοπούλου Βασιλική, Μέλος  
9. Τάφας Ηλίας, Μέλος                                                      

10. Φαφούτη Σοφία, Μέλος  
11. Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος, Μέλος 

 

• Το µέλος του ∆.Σ. κ. Αικατερίνη Βασσάρα, έχει υποβάλλει την παραίτησή της 
και µέχρι τον ορισµό νέου µέλους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στη θέση της 
κλήθηκε ο ορισµένος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναπληρωµατικός αυτής κ. 
Γεώργιος Παπακώστας, οποίος δήλωσε ότι δεν θα παραστεί διότι δεν 
προβλέπεται δηµοτικός σύµβουλος να αναπληρώνει δηµότη. 

 

ΘΕΜΑ: 1ο   
 

O κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ενηµέρωσε τα µέλη του ∆.Σ. 
ότι:  
 

Με την υπ΄ αριθµ. 33/2012 απόφασή του το ∆.Σ. ενέκρινε Σχέδιο Οικονοµικής Στήριξης του 
Ν.Π.∆.∆. και τον Προϋπολογισµό οικ. έτους 2012. Η απόφαση στάλθηκε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, το οποίο έλαβε την υπ΄ αριθµ. 63/04.04.2012 σχετική δική του απόφαση. Με το 
υπ΄ αριθµ. 17071/15717/25.05.2012 έγγραφό της, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, στην 
οποία στάλθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις µε τους ανάλογους πίνακες και δικαιολογητικά, 
ζητά την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 33/2012 απόφασης ∆.Σ., όπως και της ανάλογης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου διότι: ∆εν µπορεί να εγκριθεί Σχέδιο Οικονοµικής Στήριξης για το 
Νοµικό Πρόσωπο, άρα και να ισοσκελισθεί ο Προϋπολογισµός του µε δάνειο, επειδή το 
Νοµικό Πρόσωπο δεν εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 και 
στην εγκύκλιο 3881/09.02.2012 περί κατάρτισης του προϋπολογισµού,  όπου σύµφωνα µε 
αυτά µπορεί να εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγµένη µορφή του Κ.Α. που 
αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και µόνο στα χρέη που έχουν 
προκύψει µέχρι την 31.12.2011.  
 

Πρέπει λοιπόν να αφαιρεθεί το Σχέδιο Οικονοµικής Στήριξης από τον προϋπολογισµό και να 
τροποποιηθούν: 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 
 

Ο Κ.Α. 06.00.3112.001 µε τίτλο "∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής 
ή της αλλοδαπής για κάλυψη λειτουργικών ή επενδυτικών δαπανών" ποσού 1.463.822,04 € µε 
µείωση ολόκληρου του ποσού, ώστε ο Κ.Α. 06.00.3112.001, να διαµορφωθεί σε 0,00 €. 
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Ο Κ.Α. 06.00.0611.001 µε τίτλο "Τακτική επιχορήγηση προς το Νοµικό Πρόσωπο από ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" ποσού 2.200.000,00 € κατά το ποσό των 1.343.822,04 €, ώστε ο 
Κ.Α. να διαµορφωθεί σε 3.543.822,04 €.  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
 

Ο Κ.Α. 02.00.6511.001 µε τίτλο "Τόκοι δανείων για την κάλυψη λειτουργικών" ποσού 
45.000,00 € µε µείωση ολόκληρου του ποσού, ώστε ο Κ.Α. 02.00.6511.001 να διαµορφωθεί σε 
0,00 €. 
 

Ο Κ.Α. 02.00.6516.001 µε τίτλο "Χρεολύσια δανείων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών" 
ποσού 75.000,00 € µε µείωση ολόκληρου του ποσού, ώστε ο Κ.Α. 02.00.6516.001 να 
διαµορφωθεί σε 0,00 €. 
 
Επίσης πρέπει  να υπάρξει αντιστοίχιση των πιστώσεων των υποκατηγοριών των εσόδων 
411 και 412 µε τις πιστώσεις των αντίστοιχων υποκατηγοριών των εξόδων 821 και 822, µε 
εσωτερική µεταφορά πιστώσεων σε σχετικούς υπάρχοντες Κ.Α. ή δηµιουργία νέων σχετικών 
Κ.Α. 
 

Έτσι η απόφαση 33/2012 διαµορφώνεται τελικά ως εξής: 
 

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) τις µε αριθ. 50698/02.12.2011 και 3881/09.02.2012 
εγκυκλίους (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2012) συντάχθηκε το σχέδιο του 
Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικονοµικού έτους 2012. Τα έξοδα υπολογίστηκαν 
βάσει των εσόδων ώστε να ισοσκελισθεί ο προϋπολογισµός, χωρίς να δηµιουργείται  
έλλειµµα.  
 

Ο προϋπολογισµός του Νοµικού Προσώπου οικονοµικού έτους 2012 παρουσιάζει:  
 

Τακτικά έσοδα (0) 3.574.322,04 €, Έκτακτα έσοδα (1) 216.686,76 €, Έσοδα προηγούµενης 
χρήσης (2) 20.000,00 €, Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις παρελθόντων ετών (3) 0,00, 
Έσοδα υπέρ δηµοσίου και τρίτων - επιστροφές (4) 626.800,00 €, Χρηµατικό Υπόλοιπο 
Ταµείου στις 31.12.2011 (5) 128.191,20 €.  
Σύνολο εσόδων  4.566.000,00 €. 
Έξοδα (0) 2.342.525,48 €, Επενδύσεις (7) 16.100,00 €, Πληρωµές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις και 
Προβλέψεις (8) 2.189.400,00 €, Αποθεµατικό (9) 17.974,52 €. 
Σύνολο εξόδων  4.566.000.00 €.      
     

Κατόπιν αυτών καλείται σήµερα το ∆.Σ.: 
 

Να εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ 33/2012 απόφασης ∆.Σ. α) Αφαιρώντας το Σχέδιο 
Οικονοµικής Στήριξης από τον προϋπολογισµό και β) Τροποποιώντας τους πίνακες του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα δεδοµένα. 
 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε µεταξύ των µελών 
του ∆.Σ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις, όπως η κάτωθι του κ. 
Κωνσταντίνου Ευαγγελινού: 
 

"Η κατάσταση στον ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ είναι αρκετά σοβαρή. Τα προβλήµατα έχουν να κάνουν 
τόσο µε την έλλειψη πόρων όσο και µε τον γιγαντισµό του φορέα από την άποψη του πλήθους 
των διαφορετικών δραστηριοτήτων, που καλείται να διαχειρισθεί το διοικητικό µας συµβούλιο. 
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Στο πρώτο θέµα, το οικονοµικό, στην ουσία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρνείται να αντιµετωπίσει 
τον φορέα µε την δέουσα προσοχή και ως απόδειξη αναφέρω την µεγάλη απόκλιση µεταξύ της 
επιχορήγησης της συστατικής πράξης ίδρυσης και των επιχορηγήσεων που έχουν ψηφισθεί 
και περιλαµβάνονται στους ∆ηµοτικούς Προϋπολογισµούς 2011 και 2012 αλλά και της 
µεγαλύτερης απόκλισης από τα χρήµατα που τελικά δίδονται στον φορέα. 
 

Αυτό έχει ως συνέπεια ο ∆ηµοτικός Προϋπολογισµός να είναι πλασµατικός,  ως προς τα 
χρήµατα που απαιτούνται για να λειτουργήσουν οι δραστηριότητες που καλύπτει ο φορέας. 
Αν πολλές από τις δραστηριότητες είχαν ενταχθεί λειτουργικά στο ∆ήµο (π.χ. παιδικοί 
σταθµοί, ΚΑΠΗ), θα µπορούσε να απαιτηθεί έκτακτη χρηµατοδότηση για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων προηγουµένων ετών (ΠΟΕ) ευκαιρία η οποία δεν αξιοποιήθηκε. Η προσπάθεια 
κάλυψης των ΠΟΕ του «Φορέα» µε τον συγκεκριµένο δανεισµό δεν έτυχε της έγκρισης της 
εποπτεύουσας αρχής.  
 

Η τροποποίηση του προϋπολογισµού του «Φορέα» για την χρήση 2012 κρίνεται αναγκαία 
τόσο για την λειτουργία και την βιωσιµότητα του όσο και για την εξόφληση των υποχρεώσεων 
ΠΟΕ. Με αυτό το σκεπτικό ψηφίζω την τροποποίηση κρίνοντας ότι θα αποτελέσει ταυτόχρονα 
και αφορµή για να γίνει διεξοδική συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

Προτείνω λοιπόν µαζί µε τον τροποποιηµένο προϋπολογισµό 2012 να αποστείλουµε ειδική 
έκθεση - σηµείωµα  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την οικονοµική και λειτουργική κατάσταση 
που επικρατεί και τους κινδύνους που εγκυµονούν τόσο για το προσωπικό όσο και για τις 
ίδιες τις δραστηριότητες. Αυτό το θεωρώ απαραίτητο διότι ασχολούµενοι αποσπασµατικά µε 
ορισµένα µόνο προβλήµατα θα χάσουµε το δάσος δηλαδή τον «Φορέα»." 
 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο 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 τις µε αριθ. 50698/02.12.2011 και 3881/09.02.2012 εγκυκλίους (οδηγίες 
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2012), το υπ΄ αριθµ. 17071/15717/25.05.2012 
έγγραφό της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και µετά τις παραπάνω τοποθετήσεις. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) ΨΗΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΟΣ (1)  
ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.  

 

Μειοψηφούσης της κας Βασιλικής Παυλοπούλου, µε το αιτιολογικό ότι: Όπως και την 
προηγούµενη φορά καταψήφισε τον Προϋπολογισµό, έτσι και τώρα τον καταψηφίζει γιατί είτε 
µε δάνειο είτε χωρίς είναι ένας προϋπολογισµός, που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
Νοµικού Προσώπου. Επιβάλλεται ανταποδοτικότητα σε σχέση µε τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Νοµικό Πρόσωπο, άρα περισσότερα βάρη στις πλάτες των εργαζόµενων, οι 
οποίοι δεν αντέχουν άλλους φόρους, κρυφούς ή φανερούς. ∆εν είναι το πρόβληµα να πάρουν 
τους µισθούς τους οι εργαζόµενοι αλλά να µπορέσει να λειτουργήσει το Νοµικό Πρόσωπο. Οι 
δηµοτικές αρχές που στήριξαν και στηρίζουν το σχέδιο "Καλλικράτης" και την πολιτική της 
τρόικας, δεν θέλουν και δεν διεκδικούν αυτά που δικαιούνται οι ∆ήµοι. Χωρίς αγώνα και 
αντίσταση στα σχέδια της τρόικας  και του ∆.Ν.Τ. δεν θα µπορεί σε λίγο να λειτουργήσει 
καµία υπηρεσία. Πρέπει να υπάρξει διεκδίκηση κονδυλίων από την Κεντρική ∆ιοίκηση.  
  

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 33/2012 απόφασης ∆.Σ. όπως στο σκεπτικό 
αναφέρεται, αφαιρεί το Σχέδιο Οικονοµικής Στήριξης από τον προϋπολογισµό και µετά από τις 
σχετικές τροποποιήσεις στους πίνακες του προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ οικονοµικού έτους 2012, αυτός εµφανίζει:  
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Σύνολο Εσόδων                            4.566.000,00 € 
Σύνολο Εξόδων                               4.548.025,48 € 
Αποθεµατικό Κεφάλαιο                        17.974,52 €  
Σύνολο Εξόδων µε Αποθεµατικό 4.566.000,00 €. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 47/12. 
 

 
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 Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Π.Γρετζελιάς και η κα Ε.Παπαλουκά, αναφερόµενοι 
στην επιχορήγηση του Ν.Π. από το ∆ήµο, τόνισαν ότι πρέπει να προηγηθεί 
αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου. Το ίδιο υποστήριξε ο κ. Σ.Κόντος. Η 
κα ∆ήµαρχος επισήµανε το επείγον του θέµατος και την ανάγκη να ψηφιστεί 
οπωσδήποτε ο προϋπολογισµός του Ν.Π..Οι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου και 
Κ.Α.Μάλλιος µίλησαν για παλινωδίες της ∆ιοίκησης. Η κα ∆.Ε.Γκούµα µίλησε 
για δικαίωση των θέσεων της παράταξης και την µεταφορά των βαρών στα 
λαϊκά στρώµατα. Ο κ. Ν.Παπανικολάου για τη φετινή διαδικασία, σε σχέση µε 
την περσινή. Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Χ.Μπόβος αναφέρθηκε στην 
απαξίωση της λειτουργίας του Ν.Π., στο Ν. 4038/12 που αφορά τη λήψη 
δανείου και στην παραίτηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Ν.Π. κ. Γ.Καραβία. Ο 
τελευταίος υποστήριξε στην τοποθέτησή του ότι δεν υπάρχει λάθος στην 
κατάρτιση του πρ/σµού και αναφέρθηκε στα έσοδα και έξοδα του 
Ν.Π..Επανερχόµενος ο κ. Χ.Τοµπούλογλου θεωρεί απώλεια για το ∆ηµ. 
Συµβούλιο την παραίτηση του κ. Γ.Καραβία και δήλωσε ότι δεν επιθυµούν, ως 
παράταξη, τη δυσλειτουργία του Ν.Π. Ο κ. Μ.Κουτσάκης µίλησε για την 
αναγκαιότητα επανόδου του Ν.Π. στο ∆ήµο. Η κα Β.Αγαγιώτου καυτηρίασε τα 
επαναλαµβανόµενα φαινόµενα και τα τεχνητά διλήµµατα, ενώ ο κ. Ζ.Χωρινός 
αναφέρθηκε στο ∆ελτίο Τύπου της κας ∆ηµάρχου και υποστήριξε ότι δεν 
πήρε απάντηση στα ερωτήµατα που είχε θέσει. 
 

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. 
Π.Γρετζελιάς, ,Ε.Πλάτανος, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης και Κ.Α.Μάλλιος, λευκό 
ψήφισαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Ε.Παπαλουκά και Β.Αγαγιώτου, ενώ ο ∆ηµ. 
Σύµβουλος κ. Χ.∆ηµακόπουλος δήλωσε «παρών» κατά τη ψηφοφορία και ο 
∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ζ.Χωρινός απείχε από την ψηφοφορία. 
 
 

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση, την αριθ. 
47/2012 νέα απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π., τα στοιχεία του φακέλου του 
προϋπολογισµού του, όπως τέθηκαν 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), 
• Τις αναφερόµενες στην απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π. διατάξεις 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(18  ΥΠΕΡ- 5 ΚΑΤΑ - 2 ΛΕΥΚΑ – 1 «ΠΑΡΩΝ» - 1 ΑΠΟΧΗ)  
 
1. Επανεγκρίνει 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 2012 [σχετ. η αριθ. 
47/2012 νέα απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, (τροποποιητική της 
αριθ. 33/2012 όµοιας), µε την οποία αφαιρείται το Σχέδιο Οικονοµικής 
Στήριξης από τον προϋπολογισµό και επιφέρονται τροποποιήσεις στους 
πίνακες του προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου, σε συµµόρφωση µε το 
υπ΄ αριθµ. 17071/15717/25.05.2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής] ώστε αυτός τελικά να εµφανίζει :  
 
 

                       Σύνολο Εσόδων                              4.566.000,00 € 
Σύνολο Εξόδων                               4.548.025,48 € 
Αποθεµατικό Κεφάλαιο                          17.974,52 € 

   Σύνολο Εξόδων µε Αποθεµατικό 4.566.000,00 €. 
 

 
2. Το Νοµικό Πρόσωπο θα επανυποβάλει 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   97/2012. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

     ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                                  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
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Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κόντος Σταύρος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
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 :  

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