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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων και Τεχνικού 
Προγράµµατος του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2011, βάσει της υπ΄αριθµ. 
33/2011 Αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου»                              
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 30.03.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 2969/24.03.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 7/2011) 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: 77 / 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3777/11.04.2011 

∆/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 30.03.2011 
Συνεδρίασης Νο. 8/2011 του ∆.Σ. του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό 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 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 32 παρόντες 
και 1 απών, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                                   
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Γεωργαµλής Λύσσανδρος                     
Μπόβος Χαράλαµπος               
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη     
Σιµιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
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Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν 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 :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ. Γεωργαµλής απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3081/29.03.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σηµερινή συνεδρίαση λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεών του εκτός 

Αθηνών. 

 

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.∆.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά τη συζήτηση του µοναδικού Θέµατος της Η.∆. αποχώρησε, 

µεσούσης της Συνεδρίασης ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Σωτ. 

Κοσκολέτος, για λόγους ασθενείας. 
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ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.∆. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το ένα και µοναδικό Θέµα της Η.∆. της σηµερινής 

Συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χαρ. 

Μπόβο ο οποίος µε βάσει τόσο την υπ΄αριθµ. 33/2011 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου όσο και το υπ΄αριθµ. 2946/23.03.2011 έγγραφο του ∆/ντή 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ο οποίος αναφέρθηκε στον υπό ψήφιση 

Προϋπολογισµό και το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2011 και ειδικότερα ανέφερε προς 

το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σας παραθέτω την υπ΄αριθµ. 33/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου µας όπου αναφέρονται τα εξής: 
 
Θέτω υπόψη σας σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού Eσόδων και Εξόδων του 
νέου ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2011 και εµπεριστατωµένη 
εισηγητική έκθεση επ΄ αυτού που αιτιολογεί πλήρως τα κονδύλια των εσόδων και τις 
πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός αυτών 
βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά δεδοµένα του παρελθόντος οικονοµικού έτους 
και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. 
έτους.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του προϋπολογισµού», των 
περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του 
άρθρου 86, 1-9 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. 
7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών των δήµων) και µε 
αριθ. 3966/24-1-2011 (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 2011) και σε 
εφαρµογή αυτών συντάξαµε το σχέδιο του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού Εσόδων και 
Εξόδων, οικον. έτους 2011. 
 
Κατά την σύνταξη του σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος 
των εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία (Νόµοι 
1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ  και στο 
σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα για το ∆ήµο (υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην 
εκτέλεση βασικών έργων στην περιοχή µας και τέλος οι πιστώσεις του 
προϋπολογισµού για άλλες δαπάνες.  
 
Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να πετύχουµε τον ισοσκελισµό του 
προϋπολογισµού του έτους 2011, χωρίς κανένα έλλειµµα. 
 
Επίσης ελήφθη υπόψη και η µε αριθ. πρωτ. 5694/2010 απόφαση του ΥΠΕΣ σύµφωνα 
µε την οποία για το έτος 2011, ετήσιο πρόγραµµα δράσης αποτελεί ο οικονοµικός 
προϋπολογισµός και το συµπεριλαµβανόµενο σε αυτόν Τεχνικό Πρόγραµµα. 
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Λαµβανοµένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω, ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου οικ. 
έτους 2011 παρουσιάζει: 
ΕΣΟ∆Α 

- τακτικά έσοδα (0) 18.377.800,00 €, 
- έκτακτα έσοδα (1) 11.435.905,65 €, 
- έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 1.466.000,42 €, 
- έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 7.250.154,82 €,  
- έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει 

χρηµάτων (4) 1.471.000,00 €       και  
- χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 31/12/2010 (5) 799.271,97 €    
(Σύνολο εσόδων  40.800.132,86 € ).     

   
και 
 
ΕΞΟ∆Α 

- Σύνολο εξόδων 40.564.182,20 €      και  
- Αποθεµατικό Κεφάλαιο 235.950,66 €  
(Σύνολο εξόδων  40.800.132,86 €).      

   
   

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 
της Ο.Ε., µε τη συµµετοχή και του ∆/ντή Οικονοµικών του ∆ήµου κ. Ι.Λαρδή, κατά 
την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 6/2011 
Πρακτικό της Επιτροπής.  
 
∆εδοµένων των ανωτέρω, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. 
Προέδρου, κατόπιν διεξοδικής και εµπεριστατωµένης συζητήσεως επί συγκεκριµένων 
κωδικών αριθµών, και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06), αυτές του άρθρου 72 παρ. 1α, των 
περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του 
άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/10 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), τα οριζόµενα στις Κ.Υ.Α. των ΥΠΕΣ και Υπ. Οικον. µε 
αριθ. 7028/3-2-3004 και µε αριθ. 3966/24-1-2011 αντιστοίχως, την αριθ. πρωτ. 
5694/2010 απόφαση του ΥΠΕΣ και όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, αποφάσισε κατά 
πλειοψηφία και κατάρτισε τον προϋπολογισµό Εσόδων και Εξόδων του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2011 και διαµόρφωσε την εισηγητική 
έκθεση προς το ∆.Σ., που εµφανίζει σύνολο εσόδων 40.800.132,86 €,  σύνολο 
εξόδων  40.564.182,20 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 235.950,66 € [Σύνολο 
εξόδων  (συµπεριλαµβανοµένου αποθεµατικού) 40.800.132,86 €].      
     
Κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής τάχθηκαν (µειοψήφισαν) ο 
κ. Χ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι θα αναπτύξει λεπτοµερώς 
τις θέσεις του κατά την προσεχή Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο κ. 
Β.Βαλασσάς, θεωρώντας ότι ο προϋπολογισµός κινείται στη βάση µιας γενικότερης 
αντιλαϊκής πολιτικής, σε σχέση και µε τα δηµοτικά τέλη που είχε καταψηφίσει, και 
επιφυλασσόµενος για λεπτοµερή παρουσίαση των θέσεών του στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε τον λόγο στον κ. 
Ιορδάνη Λαρδή, ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ο οποίος ανέπτυξε 
διεξοδικότερα όλα τα κεφάλαια και τους κωδικούς εσόδων και εξόδων του 
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Προϋπολογισµού όπως και του Τεχνικών Προγράµµατος έργων 2011, που 
συµπεριλαµβάνεται σ΄αυτόν. 
 
Μετά εδόθη ο λόγος στους επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων της 
Αντιπολίτευσης κ.κ. Χ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλο, Στ. Κόντο, Β. Βαλασσά και Αθ. 
Μάλλιο όπως και στους ειδικούς αγορητές αυτών κ.κ. Σωτ. Κοσκολέτο, Ι. 
Τοµπούλογλου, Στ. Κοσµά, Ελ. Πλάτανο, Χρ. Κοπελούσο και ∆.-.Ε.  Γκούµα οι οποίοι 
και εξέφρασαν τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις τους για τον υπό ψήφιση 
Προϋπολογισµό υποστηρίζοντας ότι παρά την σηµαντική συρρίκνωση των κονδυλίων 
του σε σχέση µε τους δύο προηγούµενους Προϋπολογισµούς των 2 πρώην ∆ήµων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας, διαπνέεται από υστέρηση εσόδων και από αντι-
αναπτυξιακό πνεύµα. 
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στους Αντιδηµάρχους κ.κ. Χ. Μπόβο, Μιχ. 
Κουτσάκη, Ζαχ. Χωρίνο όπως και στους ειδικούς αγορητές της πλειοψηφίας κ.κ. Π. 
Μαυράκη, Ε. Παπαλουκά, Ε. Σιµιγδαλά, Νικ. Παπανικολάου, οι οποίοι τόνισαν και 
επεσήµαναν µε συγκεκριµένα στοιχεία που ανέπτυξαν κατά τις οµιλίες τους την δεινή 
οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα ο ενιαίος ∆ήµος και η οποία οφείλεται 
κυρίως στο υψηλό ποσό των οφειλών προς τρίτους και τα δάνεια του πρώην ∆ήµου 
Ν. Φιλαδέλφειας, όπως και τη σηµαντική προσπάθεια που κάνει η σηµερινή δηµοτική 
αρχή για να νοικοκυρέψει την οικονοµική κατάσταση µε αποτέλεσµα να αναγκάζεται 
να προβεί στη λήψη δανείου ύψους € 4.800.000,00.- περίπου για να πληρώσει τους 
τρίτους οφειλέτες οι οποίοι εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις για να κατάσχουν εις 
χείρας τρίτων, δηλ. στην Τράπεζα όπου βρίσκονται τα όποια λιγοστά χρήµατα του 
∆ήµου µε αποτέλεσµα να διακινδυνεύει η µισθοδοσία των υπαλλήλων και κάτω από 
αυτές τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες του ενιαίου πλέον ∆ήµου µας, κάλεσαν όλο 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να σκεφθεί µε ωριµότητα και ευθύνη για την αντιµετώπιση 
αυτής της κατάστασης.  
 
Επίσης ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις παρ. 1-8 του άρθρου 266 του Ν. 
3852/2010 καθώς και στο γεγονός ότι τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, όπου η κ. ∆ήµαρχος και ο 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Χ. Μπόβος παρουσίασαν το σχέδιο του 
Προϋπολογισµού, εξέφρασαν τις προτάσεις τους και διατύπωσαν τις γνώµες τους 
τόσο επί του προσχεδίου του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, όσο και για 
την λήψη του δανείου των € 4.800.000,00.- περίπου και περί του οποίου συντάχθηκε 
το από 17.03.2011 Πρακτικό της Συνεδρίασής τους, σύµφωνα πάντα µε όσα ορίζουν 
οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010. 
 
Οι απόψεις της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, στη συνέχεια, διαβιβάστηκαν 
στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου προς αξιολόγηση, βάσει και των διατάξεων 
της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. οικ. 3966/24.01.2011 (Φ.Ε.Κ. 
141/09.02.2011/τεύχος Β΄). 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου εισηγήθηκε στη συνέχεια το προσχέδιο του 
Προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄του 
άρθρου 63 του Ν. 3852/2010. 
Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας λαµβάνοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω συνέταξε, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, το σχέδιο του Προϋπολογισµού µε την υπ΄αριθµ. 33/2011 Απόφασή της, 
το οποίο και συζητούµε στην αποψινή µας Συνεδρίαση. 
  

ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΗΓ-Ξ



 7 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σας καλώ να ψηφίσουµε και να εγκρίνουµε τον 
Προϋπολογισµό και το Τεχνικό Πρόγραµµα που περιλαµβάνεται σ΄αυτόν, του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, οικονοµικού έτους 2011. 
 
Μετέπειτα ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα της ψήφισης του Προϋπολογισµού και του 
Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2011 που περιλαµβάνεται σ΄αυτόν, ως 
εισήχθη, σε ψηφοφορία. 
 
Κατά της παραπάνω πρότασης δήλωσαν ότι τάσσονται (µειοψήφισαν) οι ακόλουθοι 
έντεκα (11) παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 
Ι. Τοµπούλογλου, Σπ. Γραµµένος, Χρ. Κοπελούσος, Στ. Κόντος, Στ. Κοσµά, Ελ. 
Πλάτανος, Β. Βαλασσάς, ∆.-Ε. Γκούµα, Στ. Πολίτης και Αθ.-Κλ. Μάλλιος  
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την απόφαση υπ΄αρ. 33/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής, 
- την υπ΄αριθµ. 2946/23.03.2011 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, 
- την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ. 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 

3852/2010,  
- την παρ. 3 του άρθρου 76 και τις περιπτώσεις δ΄και ε΄ του άρθρου 63 του Ν. 

3852/2010,  
- την Κ.Υ.Α. οικ. 3966/24.01.2011,  
- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5694/03.02.2011 Απόφαση ΥΠΕΣΑΗ∆,  
- την υπ΄αριθµ. 74452/29.12.2010 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. περί του 

καθορισµού των ποσοστών κατανοµής των πόρων στις ∆ηµοτικές Ενότητες, 
- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 74449/29.12.2010 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. για τη 

σύσταση παγίας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες, 
- την Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου µε την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή,  
- το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2011   
 
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 

(20 ΥΠΕΡ, 11 ΚΑΤΑ, 2 ΑΠΟΝΤΕΣ, 2 ψήφοι Υπέρ από τις 2 Προέδρους των 

∆ηµοτικών Κοινοτήτων ) 

 
1. Ψηφίζει - Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως 
προαναφεροµένους λόγους, τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2011, ο οποίος, συνοπτικά, έχει ως εξής :  
 
ΕΣΟ∆Α 

- τακτικά έσοδα (0) 18.377.800,00 €, 
- έκτακτα έσοδα (1) 11.435.905,65 €, 
- έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 1.466.000,42 €, 
- έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 7.250.154,82 €,  
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- έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει 
χρηµάτων (4) 1.471.000,00 €       και  

- χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 31/12/2010 (5) 799.271,97 €    
----------------------------------------------------------------------------------- 
Σύνολο εσόδων  40.800.132,86 €     

   
και 
 
ΕΞΟ∆Α 

- Σύνολο εξόδων 40.564.182,20 €      και  
- Αποθεµατικό Κεφάλαιο 235.950,66 €  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Σύνολο εξόδων  40.800.132,86 €     
 
 
2. Ο εν λόγω Προϋπολογισµός-Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2011 έχει, αναλυτικότερα  
κατά κεφάλαια και κωδικούς, όπως το επισυναπτόµενο στην παρούσα Απόφαση 
ενιαίο κείµενο αυτού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.    
 
3. Ψηφίζει και εγκρίνει επίσης, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως 
προαναφεροµένους λόγους, και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2011, όπως 
αυτό συµπεριλαµβάνεται στον ψηφισθέντα Προϋπολογισµό και ως Προσάρτηµα του 
Προϋπολογισµού επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος αυτού. 
 
4. Το κείµενο του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος µε τα 
επισυναπτόµενα επ΄αυτού απαιτούµενα έγγραφα να υποβληθούν για έλεγχο 
νοµιµότητας στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής . 
 
5. Συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισµού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και να δηµοσιευθεί σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του 
Νοµού που εδρεύει ο ∆ήµος.  
 
6. Όλο το σώµα της παρούσας Απόφασης να αναρτηθεί στην Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» βάσει των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 77/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
          

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

            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
 

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 
 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 
 
 
Κοιν.: - Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Χ. Μπόβο 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Οικονοµική Επιτροπή 
- Τµήµα Λογιστηρίου 
- Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων (προκειµένου να επιµεληθεί της δηµοσίευσης του 

Προϋπολογισµού) 
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