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ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 14/2018 απόφασης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου». 
  
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 
17.1.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
952/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2018) 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»). 

 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Αντιπρόεδρος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
Η Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   

 
 
 

 
 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 11/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1900/22-1-2018 

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 17.1.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 1/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
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 Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 26 παρόντες 
και 7 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                Αγγελής Χρήστος    

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                    Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                      Πλάτανος  Ελευθέριος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                       Κανταρέλης  Δημήτριος 
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Παπαλουκά  Ευτυχία                                       Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Παπακώστας  Βασίλειος                                  Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 
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Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

 

 

 Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος, προσκληθείς νομίμως με την  αριθ. 
πρωτ. 952/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2018), ήταν 
απών από την Συνεδρίαση. 

 
    
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. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Μ.Κουτσάκης, Α.Γ.Πρελορέντζος και Γ.Γαβριηλίδης προσήλθαν στη Συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της 

Η.Δ.. Ο πρώτος εξ αυτών αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του ανωτέρω θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου, Ν.Παπανικολάου και Α.Κόντος αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Ν.Σιώρης και η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Χ.Ρόκου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 14ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση  μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία του 18ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Απουσίες :  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.Ντάτσης απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, απόντος του κ.  Δημάρχου και παρουσία των προαναφερομένων μελών, 

κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στο 11ο 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.  

11ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση τόσο το αριθ. πρωτ. 121/5-1-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου, όσο και την υπ΄αρ. 14/2018 διαβιβασθείσα Απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Φ.Χ. 
 
 
 Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αρ. 14/2018 απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, με την οποία εγκρίθηκε η Α΄ 

αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018 και 

παρακαλούμε όπως  εισαχθεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΑΠΟΦ. 14/2018 
Αρ. πρωτ: 120 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ    Έγκριση Α΄ τροποποίησης του 

προϋπολογισμού 2018 της ΚΕΔΦΧ. 

 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  2ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.  
 

 Σήμερα, 11/1/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, συνήλθε το  Διοικητικό  
Συμβούλιο  της  Επιχείρησης  σε τακτική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση  του 
Προέδρου  της  κ. Κουμαριανού  Ευάγγελου. 
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Αφού  διαπιστώθηκε   νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των παρακάτω 
έντεκα (11) μελών που ορίσθηκαν με τις 38/17, 89/17 και 236/17 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου:  
 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                         
1. Κουμαριανός Ευάγγελος, Πρόεδρος                            
2. Παπαλουκά Ευτυχία,  Αντιπρόεδρος                           
3. Γεωργαμλής Λύσανδρος, μέλος                                  
4. Μήλα Μαριάννα, μέλος/εκπρός. κοιν. Συλλόγου         
5. Ζήση Μαρία, εκπρόσωπος εργαζομένων                    
6. Τσιλίκουνα Ευαγγελία, μέλος                                      
7. Ανδρέου Χριστίνα, μέλος                              
8. Παπανικολάου Ελένη, μέλος                                       
9. Παπαγεωργίου Ελισσάβετ, μέλος                                
10. Γκολφινόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος                        
11. Βλάχος Αναστάσιος, μέλος                                          

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Παπαλουκά Ευτυχία 

2. Γεωργαμλής Λύσανδρος 

3. Ζήση Μαρία 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 

Ο κ. Γκολφινόπουλος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4ου 
θέματος. 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, και εισηγούμενος το 7ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε  υπόψη των μελών τα κάτωθι:  

Θέμα: Έγκριση Α΄ τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 της 
ΚΕΔΦΧ. 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 260 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006, παρ,1) όπου 
περιγράφεται αναλυτικά ότι η διαχείριση των Κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται 
σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από 
την υπόλοιπη δημοτική και κοινοτική διαχείριση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε 
τον προϋπολογισμό  και το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης 
για το έτος 2018  με την υπ’ αρ. 158/17 απόφασή του και στην συνέχεια, σύμφωνα 
με το άρθρο 256 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) και τον Ν.4071/2012, τον διαβίβασε στο 
δημοτικό συμβούλιο  το οποίο και επικύρωσε με την υπ’ αρ. 279/16 απόφασή του.  

Σήμερα εισάγονται προς τροποποίηση μεταβολές  ΚΑΕ αφενός γιατί   
τροποποιείται ο προϋπολογισμός του προγράμματος Στέγασης προσφύγων το οποίο 
υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σύμφωνα με το υπ’ 
αρίθμ. GRC01/2018/ 0000000138 σύμφωνο προγραμματικής συνεργασίας κατόπιν 
της 02/2018 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΦΧ, και αφετέρου επειδή παρατηρήθηκαν 
αποκλίσεις σε διάφορους ΚΑΕ που αφορούν τα υπόλοιπα τραπεζικών λογ/σμών και 
Ταμείου  της Επιχείρησης καθώς και τα υπόλοιπα οφειλών Δαπανών-Προμηθευτών  
έως 31/12/2017 όπως περιγράφονται κατωτέρω, αφού  από την κατάρτιση της 
πρόβλεψης Προϋπολογισμού έως την  αποτύπωση των λογ/σμών στην Γ.Λογιστική 
κατά την 31/12/2017  έχουν παρατηρηθεί διαφοροποιήσεις,  με σκοπό να 
τακτοποιηθούν οι κωδικοί  στους οποίους διαπιστώθηκε ότι  τα εγγεγραμμένα ποσά 
είτε δεν επαρκούν είτε πλεονάζουν. 

Η τροποποίηση των ποσών καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς  και έχει ως 
εξής: 
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Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής: 
1) Κωδ. 06.00.415 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως 
Επιχορηγούμενου προγράμματος Υ.Α. ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
71087740300),αύξηση κατά  22.235,27 ευρώ, λόγω τακτοποίησης Χρηματικού 
υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού την 31/12/2017. 
2) Κωδ. 06.00.411 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Ταμείο),αύξηση κατά 
100,95 ευρώ, λόγω τακτοποίησης Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου την 31/12/2017 
3)Κωδ. 06.00.413 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως  (6837-
123861-671)),αύξηση κατά 4.848,25 ευρώ, λόγω τακτοποίησης Χρηματικού 
υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού την 31/12/2017. 
4)Κωδ. 06.00.414 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως 
Επιχορηγούμενου Προγράμματος ΚΗΦΗ (71086910813)),αύξηση κατά 36.909,02 
ευρώ, λόγω τακτοποίησης Χρηματικού υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού την 
31/12/2017.  
5)Κωδ. 06.00.0324 (Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών Εκδηλώσεων),αύξηση κατά 
1.200,00 ευρώ, λόγω  αύξησης κατόπιν  καθορισμού του αντιτίμου με απόφαση ΔΣ 
για την είσπραξη ανταποδοτικής συμμετοχής των μελών χορωδίας. 

Σύνολο: 65.293,49 ευρώ 
Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής: 

1) Κωδ. 06.00.1241 (Έσοδο από το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη Ν. Φιλαδέλφεια- Ν. Χαλκηδόνα), μείωση  κατά  
40.500,00ευρώ, λόγω μείωσης του συνολικού ποσού σύμβασης από το 
προβλεπόμενο για το Πρόγραμμα Προσφύγων κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης 
για την συνέχιση του Προγράμματος το έτος 2018  
2) Κωδ. 06.00.412 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως για την 
διαχείρηση της Μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ (7124005522)), μείωση  κατά  65.783,12 
ευρώ, λόγω  τακτοποίησης Χρηματικού υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού την 
31/12/2017. 

Σύνολο: 106.283,12 ευρώ 
 
Έσοδα = μείωση 40.989,63 ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 
1.802.453,40 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 1.843.443,03 ευρώ του αρχικού 
προϋπολογισμού. 
 

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής: 
 

1) Κωδ. 02.00.6436 (Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες για τους αιτούντες 
άσυλο.(210 AD)) αύξηση κατά 1.500,00 ευρώ λόγω εισαγωγής νέου ΚΑΕ με 
τίτλο "Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες για τους αιτούντες άσυλο’’ 

2) Κωδ. 02.00.839 (Οφειλές 2017 προγράμματος Προσφύγων) αύξηση κατά 
37.235,27 ευρώ λόγω δημιουργίας ΚΑΕ για την αποπληρωμή λογαριασμών 
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινοχρήστων, τιμολογίων προμηθευτών, μισθοδοσίας 
προσωπικού και παγίας έτους  2017 Προγράμματος Προσφύγων 

3) Κωδ. 02.00.6112 (Αμοιβή Μουσικού (Διεύθυνση Χορωδίας) για τα τμήματα 
Χορωδίας) αύξηση κατά 1.200,00 ευρώ λόγω αύξησης κατόπιν  καθορισμού 
του αντιτίμου με απόφαση ΔΣ για την υπογραφή της  ετήσιας σύμβασης 

4) Κωδ. 02.00.834 (Οφειλές 2017 Υπολοίπων Τμημάτων της Επιχείρησης.), 
αύξηση κατά 7.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ΚΑΕ μετά την διαμόρφωση 
του υπολοίπου για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προμηθευτών Υπολοίπων 
τμημάτων της Επιχείρησης μέχρι την 31/12/2017 

5) Κωδ. 02.00.840 (Καταβολή σε χρήμα των ΜΑΠ εργαζομένων  παρελθόντων 
ετών.), αύξηση κατά  275,00 ευρώ λόγω δημιουργίας ΚΑΕ για την 
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αποπληρωμή ποσού αποζημίωσης ΜΑΠ εργαζομένων παρελθόντων ετών 
σύμφωνα με αποφ.ΔΣ. 

6) Κωδ. 02.00.6131 (Λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων για τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης), αύξηση κατά 2.500,00 ευρώ λόγω αύξησης 
του ΚΑΕ για την υλοποίηση  συνεχιζόμενης  σύμβασης ανάθεσης προμήθειας  
Στολών  Μελών Χορωδιών . 

Σύνολο: 49.710,27 ευρώ 
 

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής: 
 

1) Κωδ. 02.00.6015 (Κόστος Μισθ/σιας 12 ατόμων με ΣΜΕ (Κοινωνικούς 
Επιστήμονες, Διερμηνείς, Επόπτες Φιλοξενίας, Υπεύθυνο Υπηρεσιών, 
Συνοδούς )Προγράμματος στέγασης Προσφύγων της Υπάτης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ.(210 AD)), μείωση κατά 40.500,00 ευρώ λόγω μείωσης του 
προβλεπόμενου κόστους Μισθ/σίας για προσλήψεις ΣΜΕ έτους 2018 
(Κοινωνικούς Επιστήμονες, Διερμηνείς, Επόπτες Φιλοξενίας, Υπεύθυνο 
Υπηρεσιών, Συνοδούς) Προγράμματος Στέγασης Προσφύγων της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.(210 AD). 

2) Κωδ. 02.00.6653 (Φάρμακα & ιατρικά υλικά Προγράμματος Στέγασης 
Προσφύγων.(210 AD)), μείωση κατά 1.500,00 ευρώ λόγω κατάργησης 
κωδικού και ενσωμάτωσή του στον 02.00.6119 

3) Κωδ. 02.00.6231 (Μισθώματα για ενοικίαση χώρου Στέγασης Κοινωνικού 
Ενδυματοπωλείου), μείωση κατά 2.000,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ 
καθώς θα απαιτηθεί μικρότερος χρόνος μίσθωσης από τον προβλεπόμενο. 

4) Κωδ. 02.00.6251 (Ασφάλιστρα Ακινήτων), μείωση κατά 500,00 ευρώ λόγω 
μείωσης του ΚΑΕ καθώς θα απαιτηθεί μικρότερο ποσό από το προβλεπόμενο 

5) Κωδ. 02.00.6262 (Συντήρηση και επισκευή Λοιπών μονίμων Εγκαταστάσεων), 
μείωση κατά 3.000,00 ευρώ λόγω  μείωσης του ΚΑΕ καθώς θα απαιτηθεί 
μικρότερο ποσό από το προβλεπόμενο 

6) Κωδ. 02.00.6431(Έξοδα Ενημέρωσης και προβολής των Δραστηριοτήτων της 
Επιχείρησης), μείωση κατά 700,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την 
ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε 
απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών 
μέχρι 31/12/2017   

7) Κωδ. 02.00.6471(Έξοδα Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών), μείωση κατά 
22.000,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του 
Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην 
πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017   

8) Κωδ. 02.00.6434(Λοιπές δαπάνες τρίτων ελευθέρων Επαγγελματιών για τις 
ανάγκες της Επιχείρησης), μείωση κατά 2.600,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ 
για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό 
υπήρχε απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων 
οφειλών μέχρι 31/12/2017    

9) Κωδ. 02.00.6443 (Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και τοπικών Εορτών), μείωση 
κατά  1.000,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του 
Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην 
πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017    

10) Κωδ. 02.00.6474 (Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων παιδικών Θεατρικών 
Παραστάσεων στις γειτονιές ΝΦ-ΝΧ.), μείωση κατά 9.000,00 ευρώ λόγω 
μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον 
αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την 
αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017   
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11) Κωδ. 02.00.7123 (Έπιπλα και Σκεύη), μείωση κατά 5.000,00 ευρώ λόγω 
μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον 
αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την 
αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017    

12) Κωδ. 02.00.7125 (Λοιπός Εξοπλισμός Παγίων), μείωση κατά 1.400,00 ευρώ 
λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από 
τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την 
αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017    

13) Κωδ. 02.00.9111 (Ποσό Διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών 
πιστώσεων), μείωση κατά 1.499,90 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την 
ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε 
απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών 
μέχρι 31/12/2017. 

Σύνολο: 90.699,90 ευρώ 
 
Έξοδα= μείωση 40.989,63  ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 
1.802.453,40 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 1.843.443,03 ευρώ του αρχικού 
προϋπολογισμού. 
 
Για τον λόγο αυτόν:  
 

Ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει την προτεινόμενη 
τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΦΧ για το έτος 2018 που έχει εγκριθεί με 
την υπ’ αρ. 158/2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με την  
υπ’ αρ. 279/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, και στην συνέχεια να 
διαβιβάσει την τροποποίηση του προϋπολογισμού της προς έγκριση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
Στην συνέχεια , ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά με το θέμα. 
Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, προέβη σε 
διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη διατύπωσαν τις απόψεις τους.  
Κατόπιν, τα μέλη προέβησαν σε  ψηφοφορία. Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το 
ΔΣ: 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Α. Εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΦΧ 
για το έτος 2018 που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 158/2017 απόφαση του ΔΣ της 
επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με την  υπ’ αρ. 279/2017 απόφαση του Δημοτικού 
συμβουλίου, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης.  
Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Τα μέλη κκ Παπαγεωργίου και Βλάχος απείχαν της ψηφοφορίας.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 14/2018 και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
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. 
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 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου κ. Ε.Κουμαριανός εισηγήθηκε 
το θέμα. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα, ως εισάγεται, 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .  
  
 

 Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατά την διεξαχθείσα 
ψηφοφορία. 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα μέσω της αριθ. 
14/2018 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εισήγηση και : 
 

 Τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1α & 2 και 260 του Δ.Κώδικα (Ν. 3463/06) 
 

 την προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΦΧ για το έτος 2018, 
ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 158/2017 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης 
και έχει επικυρωθεί με την  υπ’ αρ. 279/2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου 

 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(18 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ») 
 

 
Εγκρίνει την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου (Ν.Π.Ι.Δ.) οικονομικού έτους 2018, βάσει της υπ΄αρ. 14/2018 
διαβιβασθείσας Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως εξής : 
 
 

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής: 
1) Κωδ. 06.00.415 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως 
Επιχορηγούμενου προγράμματος Υ.Α. ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
71087740300),αύξηση κατά  22.235,27 ευρώ, λόγω τακτοποίησης Χρηματικού 
υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού την 31/12/2017. 
2) Κωδ. 06.00.411 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Ταμείο),αύξηση κατά 
100,95 ευρώ, λόγω τακτοποίησης Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου την 31/12/2017 
3)Κωδ. 06.00.413 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως  (6837-
123861-671)),αύξηση κατά 4.848,25 ευρώ, λόγω τακτοποίησης Χρηματικού 
υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού την 31/12/2017. 
4)Κωδ. 06.00.414 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως 
Επιχορηγούμενου Προγράμματος ΚΗΦΗ (71086910813)),αύξηση κατά 36.909,02 
ευρώ, λόγω τακτοποίησης Χρηματικού υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού την 
31/12/2017.  
5)Κωδ. 06.00.0324 (Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών Εκδηλώσεων),αύξηση κατά 
1.200,00 ευρώ, λόγω  αύξησης κατόπιν  καθορισμού του αντιτίμου με απόφαση ΔΣ 
για την είσπραξη ανταποδοτικής συμμετοχής των μελών χορωδίας. 
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Σύνολο: 65.293,49 ευρώ 
Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων ως εξής: 
 
1) Κωδ. 06.00.1241 (Έσοδο από το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη Ν. Φιλαδέλφεια- Ν. 
Χαλκηδόνα), μείωση  κατά  40.500,00ευρώ, λόγω μείωσης του συνολικού 
ποσού σύμβασης από το προβλεπόμενο για το Πρόγραμμα Προσφύγων 
κατόπιν της υπογραφής της Σύμβασης για την συνέχιση του 
Προγράμματος το έτος 2018  

2) Κωδ. 06.00.412 (Χρηματικό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού όψεως για 
την διαχείρηση της Μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ (7124005522)), μείωση  κατά  
65.783,12 ευρώ, λόγω  τακτοποίησης Χρηματικού υπολοίπου τραπεζικού 
λογαριασμού την 31/12/2017. 

Σύνολο: 106.283,12 ευρώ 
 
Έσοδα = μείωση 40.989,63 ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 
1.802.453,40 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 1.843.443,03 ευρώ του αρχικού 
προϋπολογισμού. 
 

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής: 
 

1. Κωδ. 02.00.6436 (Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες για τους αιτούντες 
άσυλο.(210 AD)) αύξηση κατά 1.500,00 ευρώ λόγω εισαγωγής νέου ΚΑΕ με 
τίτλο "Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες για τους αιτούντες άσυλο’’ 

2. Κωδ. 02.00.839 (Οφειλές 2017 προγράμματος Προσφύγων) αύξηση κατά 
37.235,27 ευρώ λόγω δημιουργίας ΚΑΕ για την αποπληρωμή λογαριασμών 
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινοχρήστων, τιμολογίων προμηθευτών, μισθοδοσίας 
προσωπικού και παγίας έτους  2017 Προγράμματος Προσφύγων 

3. Κωδ. 02.00.6112 (Αμοιβή Μουσικού (Διεύθυνση Χορωδίας) για τα τμήματα 
Χορωδίας) αύξηση κατά 1.200,00 ευρώ λόγω αύξησης κατόπιν  καθορισμού 
του αντιτίμου με απόφαση ΔΣ για την υπογραφή της  ετήσιας σύμβασης 

4. Κωδ. 02.00.834 (Οφειλές 2017 Υπολοίπων Τμημάτων της Επιχείρησης.), 
αύξηση κατά 7.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ΚΑΕ μετά την διαμόρφωση 
του υπολοίπου για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προμηθευτών Υπολοίπων 
τμημάτων της Επιχείρησης μέχρι την 31/12/2017 

5. Κωδ. 02.00.840 (Καταβολή σε χρήμα των ΜΑΠ εργαζομένων  παρελθόντων 
ετών.), αύξηση κατά  275,00 ευρώ λόγω δημιουργίας ΚΑΕ για την 
αποπληρωμή ποσού αποζημίωσης ΜΑΠ εργαζομένων παρελθόντων ετών 
σύμφωνα με αποφ.ΔΣ. 

6. Κωδ. 02.00.6131 (Λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων για τις δραστηριότητες 
της επιχείρησης), αύξηση κατά 2.500,00 ευρώ λόγω αύξησης του ΚΑΕ για την 
υλοποίηση  συνεχιζόμενης  σύμβασης ανάθεσης προμήθειας  Στολών  Μελών 
Χορωδιών . 

Σύνολο: 49.710,27 ευρώ 
 

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων ως εξής: 
 

1. Κωδ. 02.00.6015 (Κόστος Μισθ/σιας 12 ατόμων με ΣΜΕ (Κοινωνικούς 
Επιστήμονες, Διερμηνείς, Επόπτες Φιλοξενίας, Υπεύθυνο Υπηρεσιών, 
Συνοδούς )Προγράμματος στέγασης Προσφύγων της Υπάτης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ.(210 AD)), μείωση κατά 40.500,00 ευρώ λόγω μείωσης του 
προβλεπόμενου κόστους Μισθ/σίας για προσλήψεις ΣΜΕ έτους 2018 
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(Κοινωνικούς Επιστήμονες, Διερμηνείς, Επόπτες Φιλοξενίας, Υπεύθυνο 
Υπηρεσιών, Συνοδούς) Προγράμματος Στέγασης Προσφύγων της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.(210 AD). 

2. Κωδ. 02.00.6653 (Φάρμακα & ιατρικά υλικά Προγράμματος Στέγασης 
Προσφύγων.(210 AD)), μείωση κατά 1.500,00 ευρώ λόγω κατάργησης 
κωδικού και ενσωμάτωσή του στον 02.00.6119 

3. Κωδ. 02.00.6231 (Μισθώματα για ενοικίαση χώρου Στέγασης Κοινωνικού 
Ενδυματοπωλείου), μείωση κατά 2.000,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ 
καθώς θα απαιτηθεί μικρότερος χρόνος μίσθωσης από τον προβλεπόμενο. 

4. Κωδ. 02.00.6251 (Ασφάλιστρα Ακινήτων), μείωση κατά 500,00 ευρώ λόγω 
μείωσης του ΚΑΕ καθώς θα απαιτηθεί μικρότερο ποσό από το προβλεπόμενο 

5. Κωδ. 02.00.6262 (Συντήρηση και επισκευή Λοιπών μονίμων Εγκαταστάσεων), 
μείωση κατά 3.000,00 ευρώ λόγω  μείωσης του ΚΑΕ καθώς θα απαιτηθεί 
μικρότερο ποσό από το προβλεπόμενο 

6. Κωδ. 02.00.6431(Έξοδα Ενημέρωσης και προβολής των Δραστηριοτήτων της 
Επιχείρησης), μείωση κατά 700,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την 
ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε 
απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών 
μέχρι 31/12/2017   

7. Κωδ. 02.00.6471(Έξοδα Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών), μείωση κατά 
22.000,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του 
Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην 
πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017   

8. Κωδ. 02.00.6434(Λοιπές δαπάνες τρίτων ελευθέρων Επαγγελματιών για τις 
ανάγκες της Επιχείρησης), μείωση κατά 2.600,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ 
για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό 
υπήρχε απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων 
οφειλών μέχρι 31/12/2017    

9. Κωδ. 02.00.6443 (Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και τοπικών Εορτών), μείωση 
κατά  1.000,00 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του 
Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην 
πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017    

10. Κωδ. 02.00.6474 (Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων παιδικών Θεατρικών 
Παραστάσεων στις γειτονιές ΝΦ-ΝΧ.), μείωση κατά 9.000,00 ευρώ λόγω 
μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον 
αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την 
αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017   

11. Κωδ. 02.00.7123 (Έπιπλα και Σκεύη), μείωση κατά 5.000,00 ευρώ λόγω 
μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από τον 
αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την 
αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017    

12. Κωδ. 02.00.7125 (Λοιπός Εξοπλισμός Παγίων), μείωση κατά 1.400,00 ευρώ 
λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού καθώς από 
τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην πρόβλεψη Εσόδων &  την 
αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 31/12/2017    

13. Κωδ. 02.00.9111 (Ποσό Διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων), 
μείωση κατά 1.499,90 ευρώ λόγω μείωσης του ΚΑΕ για την ισοσκέλιση του 
Προϋπολογισμού καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε απόκλιση στην 
πρόβλεψη Εσόδων &  την αποπληρωμή υπολοίπων οφειλών μέχρι 
31/12/2017. 
 

Σύνολο: 90.699,90 ευρώ 
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Έξοδα= μείωση 40.989,63  ευρώ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού στα 
1.802.453,40 ευρώ αντί του συνολικού ποσού 1.843.443,03 ευρώ του αρχικού 
προϋπολογισμού. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   11/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

 

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 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 

 
 

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

- Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φ.-Χ. 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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