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ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισµού ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2011».                              
 

 
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 18.04.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 3916/14.04.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 8/2011) 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: 90 / 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5178/10.05.2011 

∆/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 18.04.2011 
Συνεδρίασης Νο. 9/2011 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 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                    Παπακώστας Γεώργιος             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Καλόστος Ιερόθεος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                    Παπανίκα Αικατερίνη   
Κότσιρας Παύλος                                                       Κοσµά Σταυρούλα 
Παϊδας Αδαµάντιος           Βαλασσάς Βεργής    
Χωρινός Ζαχαρίας                     Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη        Σταύρος Πολίτης  
Σιµιγδαλά Ειρήνη                               Μάλλιος Κλ.-Αθανάσιος 
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
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 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
    
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. Ι. Καλόστος απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3852/12.04.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι δεν 

θα µπορέσει να παραστεί στη σηµερινή συνεδρίαση. 

2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» 

κ.κ. Β. Βαλασσάς, ∆ανάη-Εύα Γκούµα και Στ. Πολίτης απέστειλαν στο Προεδρείο του 

∆.Σ. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 3991/18.04.2011 επιστολή τους µε την οποία ενηµερώνουν ότι 

δεν θα µπορέσουν να παραστούν στη σηµερινή Συνεδρίαση, λόγω της συµµετοχής τους 

και της στήριξής τους στη συγκέντρωση που διοργανώνει το Κ.Κ.Ε. σήµερα στις 19.30 µ.µ. 

στο Σύνταγµα. 

3. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γεώργιος Παπακώστας και Σταυρούλα Κοσµά 

ενηµέρωσαν προφορικά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ότι θα απουσιάσουν. 

4. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αικατερίνη Παπανίκα και Αθ. Μάλλιος απουσίασαν 

χωρίς να ενηµερώσουν. 

 

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.∆.  
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Προσελεύσεις : Κατά τη συζήτηση του 9ΟΥ Θέµατος της Η.∆. προσήλθε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος, ο οποίος παρέµεινε µέχρι την λήξη της 

σηµερινής Συνεδρίασης.  

Αποχωρήσεις :  ---------- 

 

9ο ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το ένατο Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χαρ. Μπόβο, ο οποίος 

µε βάσει τόσο το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3681/07.04.2011 έγγραφο του Τµήµατος 

Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, όσο και το από 

08.04.2011 έγγραφο-Βεβαίωση Τακτικών Εσόδων του ιδίου Τµήµατος ανέφερε προς 

το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
 
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 σχετικά έγγραφα των 
διαφόρων Υπηρεσιών του ∆ήµου, εγκρίνετε την ακόλουθη 1η τροποποίηση του 
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011 για την αντιµετώπιση διαφόρων αναγκών του 
∆ήµου, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στα εισηγητικά έγγραφα των Υπηρεσιών.  
 
Σηµειώσατε ότι το Αποθεµατικό του ∆ήµου (Κ.Α.Ε. 02.90.9111.001), σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 
77/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των Euro 235.950,66 
 
 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ( ΑΥΞΗΣΕΙΣ ) 
 

1) Την εγγραφή ποσού στον Κ.Α. 02.00.6715.002 µε τίτλο  
   " Τακτική επιχορήγηση στο Νοµικό Πρόσωπο "∆ηµοτική   
   Φιλαρµονική  «Αλέξανδρος Μποτετζάγιας»" (βάσει της οικείας  
   Συστατικής του Πράξεως)       µε €   
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση        
                            

 
20.000,00 

2) Την εγγραφή ποσού στον Κ.Α. 02.15.6117.010 µε τίτλο 
   " Αµοιβή δραµατοθεραπευτού για παιδιά ΑΜΕΑ µε σύµβαση  
    έργου "                                µε € 
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση                     
               

 
15.000,00 

 

3) Την εγγραφή ποσού στον Κ.Α. 02.15.6117.011 µε τίτλο 
    "Σύµβαση έργου µε ψυχολόγο για παιδιά Α.Μ.Ε.Α."    µε € 
 

15.000,00 
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   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
4) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.80.8115.003 µε τίτλο 
    " Χαρτόσηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου ενοικίων και οικογενειακών  
    τάφων "                                                  µε € 
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση  
 

27.699,72 

 5) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6641.002  µε  τίτλο " 
Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(βενζίνη) " 
                                                                               µε €  
ο οποίος από 2.500,00 αυξάνεται σε € 3.313,63 
  
Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση           
 

 
813,63 

 

 6) Την αύξηση του  Κ. Α. 02.15.6641.002  µε τίτλο " 
Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνη) "                  
µε € 
ο οποίος από 2.000,00 αυξάνεται σε € 2.115,10 
 
Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση        
    

115,10 
 

 7) Την αύξηση του  Κ. Α. 02.35.6641.004  µε  τίτλο 
  " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνη) "  µε € 
  ο οποίος από 15.000,00 αυξάνεται σε € 17.861,89 
 
 Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση           
 

2.861,89 

 8) Την  αύξηση του  Κ. Α.  02.50.6641.003  µε  τίτλο  
 " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνες)" µε € 
 ο οποίος από 5.000,00 αυξάνεται σε € 5.434,48 
  
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση     
                       

434,48 

 9) Την αύξηση του Κ. Α. 02.15.6641.001  µε  τίτλο  
 " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (Πετρέλαιο)"                            
                                                                                 µε €   
  ο οποίος από 1.500,00 αυξάνεται σε € 2.710,83 
  
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση            
                   

1.210,83 

10) Την αύξηση του Κ. Α. 02.30.6641.005 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο)"  µε €  
 η οποία από € 6.000,00 αυξάνεται σε € 6.252,06 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

252,06 
 

11) Την αύξηση του Κ. Α. 02.35.6641.005 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο)"  µε €  

3.600,78 
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 η οποία από € 15.000,00 αυξάνεται σε € 18.600,78 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 
12) Την αύξηση του Κ. Α. 02.45.6641.001 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο) "  µε €  
 η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 5.332,14 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

332,14 
 

13) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6643.003 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση γραφείων"  µε €  
  η οποία από € 7.200,00 αυξάνεται σε € 11.677,60 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

4.477,60 
 

 14) Την αύξηση του Κ. Α. 02.00.6733.001 µε τίτλο "Καταβολή   
  χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες" µε € 
  η οποία από € 20.0000,00 αυξάνεται σε € 30.000,00 
 

10.000,00 

 15) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6063.002 µε τίτλο "Λοιπές 
πρόσθετες παροχές - Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." µε € 
  η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 6.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

1.000,00 

 16) Την αύξηση του Κ. Α. 02.20.6063.001 µε τίτλο " 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε."                            µε € 
  η οποία από € 35.000,00 αυξάνεται σε € 46.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

11.000,00 

 17) Την αύξηση του Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε."                            µε € 
  η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 6.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

1.000,00 

18) Την αύξηση του Κ. Α. 02.80.8111.001 µε τίτλο "Αµοιβές και  
έξοδα προσωπικού"                                                  µε € 
  η οποία από € 76.477,51 αυξάνεται σε € 102.043,51.- 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

   
25.566,00 

 

Σύνολο αυξήσεων εξόδων 140.364,23 
 
 
 
 

Έτσι το αποθεµατικό των € 235.950,66 
Μειώνεται µε  € 140.364,23 

  Και γίνεται      € 95.586,43 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   :  €   40.800.132,86 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ   :  €   40.704.546,43 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       :  €          95.586,43 
           
 
Μετά την ψήφιση της τροποποίησης του προϋπολογισµού από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, παρακαλείται το Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου να διαβιβάσει την 
απόφαση στο Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής όπου σε πρώτη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, καλείται αυτή να ψηφίσει τις αυξήσεις των πιστώσεων των 
παρακάτω Κ.Α.Ε. 
 
1) Κ. Α. 02.00.6715.002 µε τίτλο " Τακτική επιχορήγηση στο 
Νοµικό Πρόσωπο "∆ηµοτική Φιλαρµονική  «Αλέξανδρος 
Μποτετζαγιας»" (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) »                              

 
20.000,00 

2) Κ. Α. 02.15.6117.010 µε τίτλο «Αµοιβή δραµατοθεραπευτού 
για παιδιά ΑΜΕΑ µε σύµβαση έργου» 

 
15.000,00 

3) Κ. Α. 02.15.6117.011 µε τίτλο" Σύµβαση έργου µε ψυχολόγο 
για παιδιά Α.Μ.Ε.Α."  

15.000,00 

4) Κ. Α. 02.10.6063.002 µε τίτλο "Λοιπές πρόσθετες παροχές - 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." 

1.000,00 

 5) Κ. Α. 02.20.6063.001 µε τίτλο " Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε." 

11.000,00 

 6) Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε."  

1.000,00 

7) Κ.Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού» 
 

25.566,00 

 
 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους επικεφαλείς και τους ειδικούς 
αγορητές των ∆ηµοτικών Παρατάξεων, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους. 
 
Ειδικότερα ο κ. Στ. Κόντος παρατήρησε ότι εντοπίζεται υστέρηση εσόδων του ∆ήµου 
κατά το α΄τρίµηνο του 2011 και ότι γενικότερα δεν υπάρχει συγκροτηµένη πολιτκή 
για τα έσοδα από την ∆ηµοτική Αρχή. Ωστόσο δήλωσε ότι η παράταξή του θα 
υπερψηφίσει την εν λόγω 1η τροποποίηση του Προϋπολογισµού. 
 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος εκφράζοντας 
και αυτός τις παρατηρήσεις του επί του θέµατος, λέγοντας ότι η παράταξή του δεν 
θα ψηφίσει την εισήγηση όπως δεν είχε ψηφίσει και τον ίδιο τον Προϋπολογισµό του 
∆ήµου έτους 2011 σε προηγούµενη Συνεδρίαση. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι 
εργαζόµενοι στην Φιλαρµονική είναι απλήρωτοι εδώ και καιρό και ρώτησε εάν η 
Φιλαρµονική θα συµµετάσχει εφέτος στις εκδηλώσεις της Μ. Παρασκευής. 
Επί της συγκεκριµένης τροποποίησης εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για το πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την ψήφιση του Προϋπολογισµού 
του ∆ήµου και την σηµερινή πρώτη τροποποίηση αυτού ως και για την αβλεψία των 
υπευθύνων να προβλέψουν πίστωση στον κωδικό εξόδου για την ∆ηµοτική 
Φιλαρµονική. 
 
Ακολούθως µίλησε ο κ. Ιωάννης Τοµπούλογλου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο 
Προϋπολογισµός έχει συνταχθεί µε προχειρότητα, στάθηκε στο θέµα της πίστωσης 
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για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής και ζήτησε να πληροφορηθεί εάν 
λήφθηκε τελικά ή όχι από τον πρώην ∆ήµαρχο κ. Στ. Κόντο, δάνειο ύψους περίπου € 
300.000,00.- για την αποπληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των 
εργαζοµένων της Φιλαρµονικής . Ο κ. Κόντος απάντησε ότι δεν ελήφθη εντέλει αυτό 
το δάνειο. 
 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Νικόλαος Παπανικολάου ο οποίος αναφέρθηκε και 
αυτός στο οικονοµικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ∆ηµοτική Φιλαρµονική, καθώς 
και οι κ.κ. Αθ. Μάλλιος, Μιχ. Κουτσάκης και τέλος ο κ. Χαρ. Μπόβος. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε όλο το Σώµα όπως προχωρήσει 
στην ψηφοφορία του συγκεκριµένου θέµατος. 
 
Κατά της ανωτέρω εισήγησης δήλωσαν ότι τάσσονται (καταψηφίζουν) οι εξής πέντε 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ.κ. Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τοµπούλογλου, Σπ. 
Γραµµένος, Σωτ. Κοσκολέτος και Χρ. Κοπελούσος. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την υπ΄αριθµ. 77/30.03.2011 προγενέστερη σχετική Απόφασή του µε την 

οποία ενέκρινε τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2011,  
- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3681/07.04.2011 εισηγητικό έγγραφο του Τµήµατος 

Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,  
- τις σχετικές διατάξεις του Βασιλικού ∆ιατάγµατος Β.∆.17-5/15.06.1959 (ΦΕΚ 

114/59/τεύχος Α΄) 
 
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 

(21 ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ, 7 ΑΠΟΝΤΕΣ και 

2 ψήφοι Υπέρ από τις Προέδρους των Συµβουλίων των 2 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων)  

 
1. Εγκρίνει - Ψηφίζει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως 
προαναφεροµένους λόγους, την πρώτη (1η) Τροποποίηση του Προϋπολογισµού του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2011, η οποία έχει ως 
ακολούθως:                              
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ( ΑΥΞΗΣΕΙΣ ) 
 

1) Την εγγραφή ποσού στον Κ.Α. 02.00.6715.002 µε τίτλο  
   " Τακτική επιχορήγηση στο Νοµικό Πρόσωπο "∆ηµοτική   
   Φιλαρµονική  «Αλέξανδρος Μποτετζάγιας»" (βάσει της οικείας  
   Συστατικής του Πράξεως)       µε €   
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση        
                            

 
20.000,00 

2) Την εγγραφή ποσού στον Κ.Α. 02.15.6117.010 µε τίτλο 
   " Αµοιβή δραµατοθεραπευτού για παιδιά ΑΜΕΑ µε σύµβαση  
    έργου "                                µε € 

 
15.000,00 
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   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση                     
               
3) Την εγγραφή ποσού στον Κ.Α. 02.15.6117.011 µε τίτλο 
    "Σύµβαση έργου µε ψυχολόγο για παιδιά Α.Μ.Ε.Α."    µε € 
 
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

15.000,00 

4) Την εγγραφή ποσού στον Κ. Α. 02.80.8115.003 µε τίτλο 
    " Χαρτόσηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου ενοικίων και οικογενειακών  
    τάφων "                                                  µε € 
 
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση  
 

27.699,72 

 5) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6641.002  µε  τίτλο " 
Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(βενζίνη) " 
                                                                               µε €  
ο οποίος από 2.500,00 αυξάνεται σε € 3.313,63 
  
Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση           
 

 
813,63 

 

 6) Την αύξηση του  Κ. Α. 02.15.6641.002  µε τίτλο " 
Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνη) "                  
µε € 
ο οποίος από 2.000,00 αυξάνεται σε € 2.115,10 
 
Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση        
    

115,10 
 

 7) Την αύξηση του  Κ. Α. 02.35.6641.004  µε  τίτλο 
  " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνη) "  µε € 
  ο οποίος από 15.000,00 αυξάνεται σε € 17.861,89 
 
 Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση           
 

2.861,89 

 8) Την  αύξηση του  Κ. Α.  02.50.6641.003  µε  τίτλο  
 " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (βενζίνες)" µε € 
 ο οποίος από 5.000,00 αυξάνεται σε € 5.434,48 
  
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση     
                       

434,48 

 9) Την αύξηση του Κ. Α. 02.15.6641.001  µε  τίτλο  
 " Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (Πετρέλαιο)"                            
                                                                                 µε €   
  ο οποίος από 1.500,00 αυξάνεται σε € 2.710,83 
  
   Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση            
                   

1.210,83 

10) Την αύξηση του Κ. Α. 02.30.6641.005 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο)"  µε €  
 η οποία από € 6.000,00 αυξάνεται σε € 6.252,06 

252,06 
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  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 
11) Την αύξηση του Κ. Α. 02.35.6641.005 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο)"  µε €  
 η οποία από € 15.000,00 αυξάνεται σε € 18.600,78 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

3.600,78 
 

12) Την αύξηση του Κ. Α. 02.45.6641.001 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(πετρέλαιο) "  µε €  
 η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 5.332,14 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

332,14 
 

13) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6643.003 µε τίτλο 
 " Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση γραφείων"  µε €  
  η οποία από € 7.200,00 αυξάνεται σε € 11.677,60 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 

 

4.477,60 
 

 14) Την αύξηση του Κ. Α. 02.00.6733.001 µε τίτλο "Καταβολή   
  χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες" µε € 
  η οποία από € 20.0000,00 αυξάνεται σε € 30.000,00 
 

10.000,00 

 15) Την αύξηση του Κ. Α. 02.10.6063.002 µε τίτλο "Λοιπές 
πρόσθετες παροχές - Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." µε € 
  η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 6.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

1.000,00 

 16) Την αύξηση του Κ. Α. 02.20.6063.001 µε τίτλο " 
Προµήθεια           γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε."                          µε € 
  η οποία από € 35.000,00 αυξάνεται σε € 46.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

11.000,00 

 17) Την αύξηση του Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " 
Προµήθεια           γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε."                     µε € 
  η οποία από € 5.000,00 αυξάνεται σε € 6.000,00 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

1.000,00 

18) Την αύξηση του Κ. Α. 02.80.8111.001 µε τίτλο "Αµοιβές και  
έξοδα προσωπικού"                        µε € 
  η οποία από € 76.477,51 αυξάνεται σε € 102.043,51.- 
 
  Καλείται η Ο. Ε. να ψηφίσει την πίστωση 
 

   
25.566,00 

 

Σύνολο αυξήσεων εξόδων 140.364,23 
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Έτσι το αποθεµατικό των € 235.950,66 
Μειώνεται µε  € 140.364,23 

  Και γίνεται      € 95.586,43 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   :  €   40.800.132,86 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ   :  €   40.704.546,43 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       :  €         95.586,43 
           
 
 
2. ∆ιαβιβάζει την παρούσα Απόφασή του στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
προκειµένου τα µέλη αυτής να ψηφίσουν σε προσεχή Συνεδρίασή τους, τις αυξήσεις 
των πιστώσεων στους ακόλουθους κωδικούς αριθµούς εξόδων επί του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου:  
 
1) Κ. Α. 02.00.6715.002 µε τίτλο " Τακτική επιχορήγηση στο 
Νοµικό Πρόσωπο "∆ηµοτική Φιλαρµονική  «Αλέξανδρος 
Μποτετζαγιας»" (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) »                              

 
20.000,00 

2) Κ. Α. 02.15.6117.010 µε τίτλο «Αµοιβή δραµατοθεραπευτού 
για παιδιά ΑΜΕΑ µε σύµβαση έργου» 

 
15.000,00 

3) Κ. Α. 02.15.6117.011 µε τίτλο" Σύµβαση έργου µε ψυχολόγο 
για παιδιά Α.Μ.Ε.Α."  

15.000,00 

4) Κ. Α. 02.10.6063.002 µε τίτλο "Λοιπές πρόσθετες παροχές - 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε." 

1.000,00 

 5) Κ. Α. 02.20.6063.001 µε τίτλο " Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε." 

11.000,00 

 6) Κ. Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο " Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε."  

1.000,00 

7) Κ.Α. 02.30.6063.004 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού» 
 

25.566,00 

 
 
3. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας και να αναρτηθεί τόσο 
στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας της ιστοσελίδας του ∆ήµου όσο και στο Πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια»  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 90/ 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 

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 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 
 

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

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
Εσωτερική ∆ιανοµή - Κοινοποίηση:  

- Τµήµα Λογιστηρίου 
- Τµήµα Ταµιακής Υπηρεσίας 

- Οικονοµική Επιτροπή 
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