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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή, ψήφιση πίστωσης και κατανομή ποσού Β’ δόσης έτους 
2018 επιχορήγησης από το  Υπουργείου   Εσωτερικών για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 3/2018 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π.»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
16.5.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
12111/11-5-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2018) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Γραμματέας :  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ   

 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 124/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12996/21-5-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 16.5.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 9/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας, 
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
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: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Αράπογλου  Γεώργιος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Κανταρέλης  Δημήτριος 
Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 
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Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Σιώρης  Νικόλαος 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

 Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κατά τη συγκεκριμένη στιγμή παρόντων μελών του 

Σώματος το 13ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο μεταξύ των 

θεμάτων αυτής, ενώ κατά τη συζήτηση των λοιπών θεμάτων τηρήθηκε η σειρά με 

την οποία αυτά ήταν εγγεγραμμένα στην Η.Δ. της Συνεδρίασης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των προ ημερησίας διάταξης 

θεμάτων και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων της 

Συνεδρίασης. 

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Χ.Αγγελής αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Μ.Κουτσάκης και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

και ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων. 

 Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Χ.Ανδρέου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 13ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 5ου θέματος της Η.Δ.. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 9ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  

 

9ο  ΘΕΜΑ  Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12060/10-5-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας και την αριθ. 3/2018 απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώμα, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

ΘΕΜΑ :Αποδοχή και ψήφιση ποσού 88.580 € Β ΄δόσης 2018 επιχορήγησης Υπουργείου 
Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
στις Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης –Κατανομή ποσού 88.447,13 
Β΄ δόσης 2018 ( μειωμένης κατά 1.5 τοις χιλίοις για δικαιώματα ΤΠΔ δηλ.132,87 € ) . 
 
 
      Κύριε Πρόεδρε , 
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ.3/2018 απόφαση της ΔΕΠ η οποία αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης  ,  αφορά το εν λόγω θέμα  και έχει ως εξής:: 
 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2018 συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας                       

                                             
                   Στη Νέα Χαλκηδόνα  και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ραιδεστού 21 
σήμερα 8-5-2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.30 μμ συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μετά από την με αριθμ.πρωτ11600/4-5-2018 πρόσκληση 
της Προέδρου κας Παπαλουκά Ευτυχίας . 

 
     Στην συνεδρίαση παρέστη η  γραμματέας της ΔΕΠ  κα Παρασκιάδου Θεοδώρα. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα  επτά (7) μέλη του συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας παραβρέθηκαν οι :  
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ   Πρόεδρος                               ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Μέλος  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μέλος                              ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ Κ. Μέλος                                                         
ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ                   Μέλος                                 ΡΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  Μέλος  
ΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Αν. Μέλος  
           
                         

 
1ο ΘΕΜΑ:«Αποδοχή ποσού 88.580 ευρώ β΄ δόσης 2018 επιχορήγησης 
Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης  , για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 88.447,13 ευρώ β’ δόσης 2018 ( μειωμένης 
κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 132,87 ευρώ) , στις Σχολικές 
Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». 

 
Η κα Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα εντός ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε:   
 

1)Στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης  
αρ. πρωτ: 15913/2-5-2018 έγινε κατανομή σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την 
κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. 

 
2)Στο  Ειδοποιητήριο Εισερχόμενου Εμβάσματος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων  εμφανίζεται ότι ο λογαριασμός του Δήμου που τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς 
πιστώθηκε με το ποσό των 88.447,13 €, με αρ.Γραμματίου  Είσπραξης Νο        /2018                 
 

 
Στο προαναφερόμενο ποσό (88.580 € ) γίνεται παρακράτηση 1,5 τοις χιλίοις για Τ.Π.Δ. 
δηλαδή 132,87 € , επομένως το καθαρό ποσό ανέρχεται σε  88.447,13 €  . 
 
Πρότεινε  
1) Την αποδοχή του ποσού 88.580 € B΄ δόσης 2018 επιχορήγησης Υπουργείου 

Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης   (μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις 
για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλαδή 132,87 € ), επομένως το καθαρό ποσό ανέρχεται σε  
88.447,13 €  , για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 
2) Την κατανομή του ποσού ως εξής: 
 

Α) πίστωση ποσού 40.685,68 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του 2018 με βάση τα άρθρα 158 & 160 περί υποχρεωτικών δαπανών & διάρκειας 
ισχύος του προϋπολογισμού  του νόμου 3463 του 2006 & την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου ΦΕΚ 228/18-11-12 με ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νομικό 
Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης)[1η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης]  
 

Β) Πίστωση ποσού 47.761,45 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του 2018 με βάση τα άρθρα 158 & 160 περί υποχρεωτικών δαπανών & διάρκειας 
ισχύος του προϋπολογισμού  του νόμου 3463 του 2006 & την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου ΦΕΚ 228/18-11-12 με ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νομικό 
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Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης)[2η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]  
 

Σημείωση :  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση τα ποσά πρέπει να διατεθούν 
αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 
 
 
Η  κ. Πρόεδρος  ενημέρωσε τα μέλη της Δ.Ε.Π. για την δίχρονη προσχολική 
εκπαίδευση : Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας έχει περιληφθεί στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με τους 184 δήμους στους οποίους θα εφαρμοστεί άμεσα 
η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, σε εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4521/2018,  
Αυτό σημαίνει πως στον Δήμο μας τα παιδιά που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου 
του έτους εγγραφής (2018) την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών θα πρέπει 
υποχρεωτικά να εγγραφούν στο προνήπιο. Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία της Νέας 
Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 2/5/2018.   
Η ενιαία, υποχρεωτική, δωρεάν 14χρονη φοίτηση στο δημόσιο σχολείο αποτελεί 
πάγιο αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και η καθιέρωσή της είναι μία 
σημαντική κατάκτηση.  
Ως Δημοτική αρχή, έχοντας της πεποίθηση πως κανένα νήπιο και βρέφος δεν πρέπει 
να μένει εκτός δημόσιου, δωρεάν, εκπαιδευτικού συστήματος, στηρίζουμε την άμεση 
εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης στο προνήπιο για τα παιδιά 4 ετών και έχουμε 
δρομολογήσει την επαύξηση των αιθουσών στα νηπιαγωγεία προκειμένου να 
υποδεχθούν νήπια 4 ετών, καθώς και τη δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς της πόλης, προκειμένου να καλυφθούν περισσότερες 
ανάγκες σε βρέφη και να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. 
Για την εύρυθμη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής   εκπαίδευσης αλλά και 
γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων της πόλης μας  απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι: 
• Η  αύξηση της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης προς τον Δήμο μας για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων  
προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, με δεδομένη, πλέον, και 
την απορρόφηση των επιπλέον μαθητών στα προνήπια. Η χρηματοδότηση που 
λαμβάνουμε έχει υποστεί δύο διαδοχικές μειώσεις τα τελευταία μνημονιακά χρόνια 
που φτάνουν αθροιστικά στο 30%. Αυτό πρέπει να ανατραπεί, προκειμένου να 
υπάρξει εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, με δεδομένη, πλέον, και την απορρόφηση 
των επιπλέον μαθητών στα προνήπια.  
•Η  αύξηση της ΣΑΤΑ σχολείων, των χρημάτων δηλαδή που προορίζονται για την 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων που έχει μειωθεί πάνω από 50%. 
•Η εξασφάλιση από τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (πρώην Ο.Σ.Κ.) όλου του απαραίτητου 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την λειτουργία των νηπιαγωγείων.  
• Προσλήψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού, σε μόνιμες, σταθερές 
θέσεις εργασίας για την στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και την 
λειτουργία ολοημέρου στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. 

  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα μέλη διατύπωσαν τις απόψεις τους  . 
 
 
 
Μετά τα ανωτέρω η πρόεδρος κάλεσε  τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη 
αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω :  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Την αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση 
Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης   ύψους 88.580 ευρώ (μειωμένης κατά 1,5 τοις 
χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 132,87 ευρώ ), άρα καθαρού ποσού 
88.447,13 ευρώ. 

 
2.  Την κατανομή του ποσού και να ψηφίσει : 

 
α. πίστωση ποσού 40.685,68 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του 2018 με βάση τα άρθρα 158 & 160 περί υποχρεωτικών δαπανών & διάρκειας 
ισχύος του προϋπολογισμού  του νόμου 3463 του 2006 & την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου ΦΕΚ 228/18-11-12 με ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νομικό 
Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης) [1η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης] . 
 
β. πίστωση ποσού 47.761,45 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του 2018 με βάση τα άρθρα 158 & 160 περί υποχρεωτικών δαπανών & διάρκειας 
ισχύος του προϋπολογισμού  του νόμου 3463 του 2006 & την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου ΦΕΚ 228/18-11-12 με ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νομικό 
Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης)[2η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]. 
 
3.Απαιτούν την αύξηση της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών   Γεν. Δ/νση 
Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης   και γενικά την αύξηση των δαπανών για τα σχολεία 
προκειμένου να καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες  των σχολείων και την 
εξασφάλιση από το Υπουργείο Παιδείας ότι όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν με κάθε 
παιδαγωγικό ενδεδειγμένο τρόπο . ( ολιγομελή τμήματα –έγκαιρη στελέχωση με 
εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό –λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου και 
δημοτικού ) . 
 
4.Να σταλούν επιστολές  στα αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης , για την εφαρμογή της δίχρονης  
προσχολικής  εκπαίδευσης , σε εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 . 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2018 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ Δ.Ε.Π.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

     
και παρακαλούμε όπως : 
 
1) Εγκρίνετε την υπ΄αριθμ.3/2018 απόφαση της ΔΕΠ 
2) Την αποδοχή της επιχορήγησης B΄ δόσης 2018 του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. 

Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης ύψους 88.580 ευρώ (μειωμένης κατά 1,5 τοις 
χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 132,87 ευρώ ), άρα καθαρού ποσού 88.447,13 
ευρώ. 

 
3)  Την κατανομή και ψήφιση  του ποσού  : 

 
α. πίστωση ποσού 40.685,68 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του 2018 με βάση τα άρθρα 158 & 160 περί υποχρεωτικών δαπανών & διάρκειας 
ισχύος του προϋπολογισμού  του νόμου 3463 του 2006 & την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου ΦΕΚ 228/18-11-12 με ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νομικό 
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Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης)[1η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης]  
 
β. πίστωση ποσού 47.761,45 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του 2018 με βάση τα άρθρα 158 & 160 περί υποχρεωτικών δαπανών & διάρκειας 
ισχύος του προϋπολογισμού  του νόμου 3463 του 2006 & την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου ΦΕΚ 228/18-11-12 με ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νομικό 
Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης)[2η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]. 
 
4.Tην απαίτηση  της  αύξησης  της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών   
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης   και γενικά την αύξηση των δαπανών για τα 
σχολεία προκειμένου να καλύπτονται οι  λειτουργικές δαπάνες  των σχολείων και την 
εξασφάλιση από το Υπουργείο Παιδείας ότι όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν με κάθε 
παιδαγωγικό ενδεδειγμένο τρόπο . ( ολιγομελή τμήματα –έγκαιρη στελέχωση με 
εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό –λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου και 
δημοτικού )  
 
5.Να σταλούν επιστολές  στα αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης , για την εφαρμογή της δίχρονης  
προσχολικής  εκπαίδευσης , σε εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 . 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Την αριθ. 3/2018 απόφαση Δ.Ε.Π. 

 Την αριθ. πρωτ: 15913/2-5-2018 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την αριθ. 3/2018 απόφαση της Δ.Ε.Π. και ειδικότερα αποφασίζει:  
 
Α. Την αποδοχή της επιχορήγησης (Β΄ δόσης οικ. έτους 2018) του Υπουργείου 
Εσωτερικών ύψους    88.580,00 ευρώ (μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για 
δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 132,87 ευρώ ), άρα καθαρού ποσού 88.447,13 ευρώ για 
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου. 
 
Β. Την κατανομή κατά τη συνοδευτική ανάλυση και ψηφίζει : 
 
α. Πίστωση ποσού 40.685,68 ευρώ (Π.Α.Υ. 14/2018) στην 1η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αφορά λειτουργικές δαπάνες σε βάρος της 
εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018 με   ΚΑ  
02.00.6711.001 (Απόδοση στο Νομικό Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης ) [ 1η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης].  
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β. Πίστωση ποσού 47.761,45 ευρώ (Π.Α.Υ. 14/2018) στην 2η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο αφορά λειτουργικές δαπάνες σε βάρος της 
εγγεγραμμένης στο    δημοτικό προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018 με ΚΑ 
02.00.6711.001 (Απόδοση στο Νομικό Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας 
Εκπαίδευσης ) [ 2η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]  
 

Σημείωση :  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση τα ποσά πρέπει να διατεθούν 
αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

 
Γ. Απαιτεί την  αύξηση  της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών /  Γεν. 
Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης   και γενικά την αύξηση των δαπανών για τα 
σχολεία προκειμένου να καλύπτονται οι  λειτουργικές δαπάνες  τους και την 
εξασφάλιση από το Υπουργείο Παιδείας ότι όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν με κάθε 
παιδαγωγικό ενδεδειγμένο τρόπο ( ολιγομελή τμήματα –έγκαιρη στελέχωση με 
εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό –λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου και 
δημοτικού).  
 
Δ. Να σταλούν επιστολές  στα αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, για την εφαρμογή της δίχρονης  
προσχολικής  εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   124/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ              

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραμαρά  Γεωργία 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 
- Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- 1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 
- 2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
- Τμήμα Λογιστηρίου 
- Τμήμα Ταμείου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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