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ΘΕΜΑ: «Έγκριση – Ψήφιση τετάρτης (4ης) τροποποίησης Προϋπολογισµού 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στον ανοικτό αίθριο χώρο του «Πολυχώρου» της οδού ∆ροσίνη που 
βρίσκεται στο Μεσαίο Κουκλάκι στη Ν. Χαλκηδόνα, σήµερα στις 21.07.2011, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8308/15.07.2011 
έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 13/2011) 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»). 

 

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: 167/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8741 / 25.07.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.07.2011 
Συνεδρίασης Νο. 15/2011 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. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
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 Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη 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 13 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                     Νικολόπουλος Φώτης             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                              Καραβίας Γεώργιος 
Μπόβος Χαράλαµπος                     Γραµµένος Σπυρίδων 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                 Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κότσιρας Παύλος                                                        Κόντος Σταύρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                      Κοσµά Σταυρούλα  
Χωρινός Ζαχαρίας                                                       Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη         Πλάτανος Ελευθέριος  
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                 Βαλασσάς Βεργής 
Παπαλουκά Ευτυχία            Πολίτης Σταύρος  
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Κοπελούσος Χρήστος 
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 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

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

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 10 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ήτοι οι κ.κ. 

Φώτης Νικολόπουλος, Καραβίας Γεώργιος, Γραµµένος Σπυρίδων, Κοσκολέτος Σωτήριος, 

Κόντος Σταύρος, Κοσµά Σταυρούλα, Λύσσανδρος Γεωργαµλής, Πλάτανος Ελευθέριος, 

Βαλασσάς Βεργής και Πολίτης Σταύρος, 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 δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς 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.∆.  

 

Αποχωρήσεις :  

1. Κατά το τέλος της συζήτησης του 2ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος.  

 

 

4o ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 4Ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάσει το υπ΄αριθµ. πρωτ. 8307/15.07.2011 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστηρίου της 
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∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Το Τµήµα Λογιστηρίου του ∆ήµου µας µας διαβίβασε το προαναφερόµενο έγγραφό 
του σχετικά µε την 4η τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2011, στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
 
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 

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 € 

 
60.000,00 
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ο οποίος από € 66.544,86 αυξάνεται  σε 126.544,86 
 
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.  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 

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. 02.10.6012.002  µε τίτλο «Αποδοχές 
επιστηµονικού συνεργάτη»                                                      µε € 
  ο οποίος από € 22.000,00 αυξάνεται σε  € 42.000,00 

20.000,00 

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΗΓ-725



 6 

 
9)  Την αύξηση του Κ.Α. 02.10.6053.001  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 νεου 
αγωγού αποχέτευσης Περισσού και ∆οξάτου εως 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 ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, παρακαλείται το Γραφείο ∆ηµοτικού 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.Ε. 
 
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 

 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις 
τους. 
     
Ειδικότερα µίλησε ο κος Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος ο οποίος δήλωσε ότι θα 
καταψηφίσουν το θέµα και στηλίτευσε την αύξηση του ΚΑΕ εξόδου για αµοιβές 
επιστηµονικού συνεργάτη καθώς και του εξόδου για επικαιροποίηση της 
διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου. 
 
Κατόπιν τον λόγο έλαβε η ∆ηµοτική Σύµβουλος της συµπολίτευσης κα Ε. Παπαλουκά 
η οποία δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την εισήγηση διότι κατά δήλωσή της είναι 
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πολιτικά ανήθικο η κα ∆ήµαρχος να έχει τόσους επιστηµονικούς συνεργάτες και 
συµβούλους σε µία περίοδο βαθιάς οικονοµικής κρίσης. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
Κατά της πρότασης αυτής τάχθηκαν οι εξής οκτώ (8) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. 
Ευτ. Παπαλουκά, Αικατ. Παπανίκα, Ζαχ. Χωρινός, Χρ. ∆ηµακόπουλος (από την 
Συµπολίτευση) και Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ιωάννης Τοµπούλογλου, Χρ. 
Κοπελούσος, ∆ανάη-Εύα Γκούµα (από την Αντιπολίτευση). 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 8307/15.07.2011 διαβιβασθέν έγγραφο του Τµήµατος 

Λογιστηρίου του ∆ήµου , 
- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 8308/07.07.2011 Βεβαίωση Τακτικών Εσόδων του 

∆ήµου, υπογεγραµµένη από τον ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
- τις ανάγκες των διαφόρων Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
- τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2011 (Α.∆.Σ. 77/2011),  
- τις διατάξεις των άρθρων 8 και 86 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος 17/5-

15.06.1959 «περί Οικονοµικής ∆ιοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», 

 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(14 ΥΠΕΡ, 8 ΚΑΤΑ, 11 ΑΠΟΝΤΕΣ) 
 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την τετάρτη (4η) τροποποίηση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, έτους 2011, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

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 €                                                 
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2.000,00 

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.  µε τίτλο «Προµήθεια υλικών προστασίας 
antigraffiti»                                                                           µε € 
  Καλείται η Ο.Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

10.000,00 
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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 

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. 02.10.6012.002  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. 02.10.6053.001  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 νεου 
αγωγού αποχέτευσης Περισσού και ∆οξάτου εως 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 
 

 

 
2. ∆ιαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου την εν λόγω Απόφαση 
προκειµένου τα µέλη της να προβούν στην ψήφιση της αύξησης των πιστώσεων για 
τους παρακάτω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού: 
 
 
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 
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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 167/ 2011. 

 

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 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Κοπελούσος Χρήστος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Τµήµα Λογιστηρίου 
- Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής 
- Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 
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