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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 
2019, βάσει της αριθ. 343/2018  απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής 
Επιτροπής». 
  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε ειδική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
5.12.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
31542/30-11-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 25/2018) της Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 
 
 

 
 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 310/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 32419/7-12-2018 

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 
                haramarag@yahoo.com 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 5.12.2018 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 25/2018 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. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
4.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
5. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
6. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
8. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
9. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
10. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
11. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

13. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

15. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ  
      ΛΑΜΠΡΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
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 ειδική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γεωργαμλής  Λύσσανδρος 

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Τομπούλογλου Ιωάννης  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                            

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Κανταρέλης  Δημήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Παπανικολάου  Νικόλαος 
Καλύβης  Γεώργιος                                               Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                 Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Χαραμαρά  Γεωργία                                             Σιώρης  Νικόλαος 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                    Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Ανδρέου  Χριστίνα                                                Παπακώστας  Βασίλειος  

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Κουρεμένος Λάμπρος 

Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος  
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Αράπογλου Γεώργιος 

Πλάτανος Ελευθέριος 

Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

 
    
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. 

 

Απουσίες :  

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Β.Παπακώστας απουσίαζαν 

δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.. 

 

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 1ο 

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 η 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.  

 

1ο   ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής ειδικής Συνεδρίασης και 
με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 31748/3-12-2018 έγγραφο του Γραφείου Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου και την υπ΄αρ. 343/2018 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής 
ανέφερε προς το Σώμα τα ακόλουθα::  
 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

                  ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Σας διαβιβάζουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») και του αριθ. πρωτ. 1008/23-11-2018 σχετικού εγγράφου του 
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. την αριθ. 343/2018 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, ληφθείσα κατά την τακτική Συνεδρίαση της 
3ας/12/2018 που αφορά «Συμμόρφωση σύμφωνα με τη γνώμη  του 
Παρατηρητηρίου επί του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικ. έτους 
2019, διαμόρφωση  αυτού και υποβολή του προς ψήφιση στο Δημ. Συμβούλιο» και 
παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 
 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 50/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 343/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Συμμόρφωση σύμφωνα με τη γνώμη  του 
Παρατηρητηρίου επί του προϋπολογισμού 
εσόδων - εξόδων του Δήμου οικ. έτους 
2019, διαμόρφωση  αυτού και υποβολή του 
προς ψήφιση στο Δημ. Συμβούλιο». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) 
σήμερα στις 3 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. 
συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 31389/50/29-11-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως 
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :   
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 
Αντιπρόεδρος 3) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης Ιωάννης 5) 
Ανεμογιάννης Γεώργιος και 6) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Ταβλαρίδης Παναγιώτης 2)  Παπαλουκά Ευτυχία και 3) Γεωργαμλής 
Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 

ΑΔΑ: ΨΥ0Κ46ΜΩ0Ι-ΛΒ9



 5 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 31671/30-11-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών επί του θέματος:  
 
ΘΕΜΑ:  Συμμόρφωση σύμφωνα με τη γνώμη  του Παρατηρητηρίου επί του 

προϋπολογισμού του Δήμου εσόδων - εξόδων 2019 και υποβολή προς 

ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1,2 και 3 του Ν.4111/2013 (Α΄18)  

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, με τα άρθρα 76 & 77 του Ν. 4172/2013 

(ΦΕΚ 167/2013),64 του Ν. 4270/14 (Α΄143) του άρθρου 159 του N. 

3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και 

δημοσίευσης του προϋπολογισμού», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, 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 στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. με αριθ. 7028/3-2-2004 

(περί καθορισμού του τύπου των προϋπολογισμών των δήμων), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 383472018 ΚΥΑ (Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπ/σμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019) και σε εφαρμογή αυτών συντάξαμε 

το σχέδιο του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους 2019.  

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, καθώς και 

όλες οι ισχύουσες και εγκεκριμένες μέχρι σήμερα αποφάσεις περί επιβολής των 

διαφόρων τελών και στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες που 

έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το Δήμο (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 2019, χωρίς 

κανένα έλλειμμα. 

  Αφού συγκεντρώσαμε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, θέσαμε υπόψη 

σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισμού Eσόδων και Εξόδων του Δήμου Ν. 

Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας οικ. έτους 2019 στην εκτελεστική επιτροπή προκειμένου 

να αξιολογήσει τις προτάσεις των υπηρεσιών, θέτοντας υπόψιν τους τους κανόνες και 
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τις υποχρεωτικές δαπάνες με βάση τους οποίους συντάσσεται ο Π/Υ καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία του τρέχοντος οικονομικού έτους και αυτά του προηγούμενου 

οικονομικού έτους (2017) και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόμενα να 

πραγματοποιηθούν έσοδα του επόμενου οικ. έτους. Το εν λόγω σχέδιο του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 τέθηκε υπόψη της εκτελεστικής επιτροπής και στις 

15-11-2018 εξεδόθη η υπαριθμ. 1/2018 απόφαση αυτής και εγκρίθηκε από την 

Οικονομική σας Επιτροπή στις 16 Νοεμβρίου 2018 με την αριθ. 324/2018 

απόφασή σας και παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) 10.576.903,65 €, έκτακτα έσοδα (1) 

9.388.203,90 €, έσοδα προηγούμενης χρήσης (2) 1.130.580,35 €, έσοδα 

παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 5.330.010,72 €, έσοδα από εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρημάτων (4) 3.679.209,20 € και  

εκτιμώμενο Χρηματικό υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2018 (5) 6.624.556,94 €  

(Πρόβλεψη Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με τις οδηγίες έγγραφο ΥΠΕΣ 

32369/15-9-2015) (Σύνολο εσόδων  36.729.464,76 € ).     

    Τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής: Σύνολο εξόδων 36.706.546,52 € και 

αποθεματικό κεφάλαιο 22.918,24 € (Σύνολο εξόδων  36.729.464,76 €).      

   

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 77 του του ν.4172/2013 (Α’ 

167) η οικονομική επιτροπή, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού έως την 5η Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 

τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του 

ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που 

καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και 

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, 

προσδιορίζονται οι δήμοι που έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια 

προϋπολογισμών, έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που 

παρασχέθηκαν με την υπ΄αριθμ. 38347/2018 ΚΥΑ (Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019) και δεν έχουν 

ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στη γνώμη 

περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι 

αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του 

σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο 

Εσωτερικών Με την υπ’αρ. 29/18 εγκύκλιο παρέχει οδηγίες για την ανάλογη 

διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την 
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οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το 

αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη 

του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από 

αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν 

στο σχέδιο του προϋπολογισμού.  

    Με το αριθ. πρωτ. 1008/23-11-2018(αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

31268/28-11-2018) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ διατυπώθηκε η γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του 

δήμου μας οικον. έτους 2019. Η γνώμη συντάχθηκε  με γνώμονα κριτήρια που 

ταυτίζονται με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 38347/25-7-2018 

ΚΥΑ (Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων οικονομικού 

έτους 2019), καθόσον θεωρήθηκε ότι οι οδηγίες αυτές συμβάλλουν στην κατάρτιση 

ρεαλιστικού προϋπολογισμού.  

Από την γνώμη προέκυψε ότι, στο σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, που ενσωματώθηκε 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 

22/11/2018, ο δήμος έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’αριθμ. 

38347/25.07.2018 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: 

Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2019», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της 

διενεργούμενης αξιολόγησης και ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος . 

     Τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός ταυτίζονται 

με τις οδηγίες που δόθηκαν στην ανωτέρω Κ.Υ.Α και αναφέρονται στη γνώμη, 

αναφορικά με  τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σε συγκεκριμένες 

ομάδες εσόδων. Επιπλέον αξιολογείται κατά πόσο ο προϋπολογισμός που 

καταρτίστηκε είναι ισοσκελισμένος με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων 

(μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού 

υπολοίπου). 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που 

ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων από το δήμο και σε κάθε περίπτωση η γνώμη 

του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις 

στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο 

ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της 

προαναφερθείσας ΚΥΑ. 

 

Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται το σχέδιο του π/υ είναι τα ακόλουθα:  
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     1. Ο π/υ του δήμου είναι ισοσκελισμένος, όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 

0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9).  Όταν το 

σύνολο των εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι 

πλεονασματικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων 

ο π/υ είναι ελλειμματικός. Στην περίπτωση που, οι παραπάνω διαφορές δεν 

υπερβαίνουν τα 100€ τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης 

των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη 

διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων). 

     2. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδά από τους ΚΑΠ 

(ΚΑΕ 0611) είναι ίση με  το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της  πρώτης 

τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2018 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα. 

Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων 

από ΚΑΠ στους δήμους της Χώρας με ΑΔΑ: ΩΗΖ0465ΧΘ7-ΡΛΚ)  

3. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που 

αφορούν σε μισθώματα ακινήτων (KAE 0612) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που 

αποδόθηκε στο δήμο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το χρονικό διάστημα 

Ιανουαρίου - Απριλίου 2018 επί τρία (αποφάσεις κατανομής με ΑΔΑ: Ω0Η 1465XΘ7-

21Δ και 6ΔΥ2465ΧΘ7-ΜΑΩ). 

4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (KAE 4311) καθώς και του 

σχολικού τροχονόμου(KAE 0615), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει 

από το γινόμενο της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο κατά το 

τρέχον έτος, (ΑΔΑ: ΩΤ3Η465ΧΘ7-8ΘΟ) επί τέσσερα. 

5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που 

αφορούν την πυροπροστασία (KAE 1214+1313), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών 

που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-

8ΡΖ). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους 

σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία καθώς και αυτού που 

εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. 

6. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών 

εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (KAE 1311) πρέπει να είναι 

ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του 

έτους 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6ΝΑΑ465ΧΘ7-427) που αποδόθηκε στο 

δήμο, επί τρία. 
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7. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών 

επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (KAE 1312) υπολογίζονται στο ύψος 

των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 

ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ). 

8. Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. 

από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2018 και μέχρι 

το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 

2019 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά 

και για την ΟΜΑΔΑ II. 

9. Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων από 1/1/2019 

θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς 

των Δήμων. 

 10. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων».      

 11. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την 

κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που 

εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 

«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 

εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα 

ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2018 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα  στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της προαναφερθείσας  σχετικής ΚΥΑ. 

            

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. : KAE32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 

τα παρελθόντα έτη σε συνδυασμό με εγγραφή στον ΚΑΕ 85 ««Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85)» 

Πέραν των στοιχείων του έτους 2018, για το παρόν κριτήριο ο δήμος έλαβε υπόψη 

του για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του την αντίστοιχη περίοδο 

του έτους 2017 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και 

είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2019, 7μηνο 2018. 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του προϋπολογισμού που ενσωματώθηκε 

στη βάση δεδομένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με τα 

ανωτέρω κριτήρια, την τεκμαρτή γνώμη του παρατηρητηρίου έχουν ως ακολούθως: 
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Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 
ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(Έσοδα μείον Έξοδα) (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

0 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ 

 
    
 
Β. Κριτήρια 2 – 14 
 

Α/
Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΑ 
38347

/ 
25.07.

18 

ΠΟΣΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΥ (€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ ΠΟΣΟΥ 

ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩ
ΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΥΑ (€) 

2 

ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την 
κάλυψη γενικών 
αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89)» (€) 

Άρθρο 
3 Α1§1 

3.870.320,00 3.870.320,16 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

3 

ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ για την 
καταβολή μισθωμάτων 
ακινήτων προς στέγαση 
δημοσίων σχολικών 
μονάδων και υπηρεσιών» 
(€) 

Άρθρο 
3 Α1§4 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

4 

ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του 
Φόρου Εισοδήματος 
Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων σε δήμους 
του Ν. Δωδεκανήσου» 
(€) 

Άρθρο 
3 Α1§5 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

5 
0614 - [Ο κωδικός 
παραμένει κενός για 
μελλοντική χρήση] 

Άρθρο 
4 Α1§ 1 
& 5 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

6 

ΚΑΕ 4311 «ΚΑΠ για την 
κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων Α/θμιας 
και Β/θμιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 Ν 1946/91)» 
+ ΚΑΕ 0615 «ΚΑΠ για 
την καταβολή 
αποζημίωσης σε 

Άρθρο 
3 Α1§2 

354.320,00 354.320,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 
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σχολικούς τροχονόμους 
(άρθρο 14 Ν. 
2817/2000) (€) 

7 

ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ λόγω 
επιβάρυνσης από τη 
λειτουργία γειτονικών 
χώρων διάθεσης 
απορριμμάτων» (€) 

Άρθρο 
3 Α1§9 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

8 

ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ για 
λοιπούς σκοπούς» 
(Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας)  (€) 

Άρθρο 
3 Α1§6 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

9 

ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών 
που αφορούν στην 
Πυροπροστασία» + ΚΑΕ 
1313 «Κάλυψη των 
επενδυτικών δαπανών 
που αφορούν στην 
Πυροπροστασία» (€) 

Άρθρο 
3 

Α1§10 
36.400,00 36.400,00 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

10 
ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ 
επενδυτικών δαπανών 
των δήμων» (€) 

Άρθρο 
3 Α1§7 

306.840,00 306.840,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

11 

ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες 
επισκευής και 
συντήρησης σχολικών 
κτιρίων» (άρθρ. 13 Ν. 
2880/2001) (€) 

Άρθρο 
3 Α1§8 

97.800,00 97.800,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

12 
ΚΑΕ 0619 «Δαπάνες 
λειτουργίας εργοστασίων 
αφαλάτωσης» (€) 

Άρθρο 
3 

Α1§11 
0,00 0,00 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

13 

ΚΑΕ 0619 «Δαπάνες για 
τη σίτιση μαθητών 
μουσικών και 
καλλιτεχνικών γυμνασίων 
και λυκείων» (€) 

Άρθρο 
3 

Α1§12 
0,00 0,00 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

14 

ΚΑΕ 1215 
«Επιχορηγήσεις για 
εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών» (€) 

 0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 

0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1  4.665.680,00 4.665.680,16 
 

0,00 
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Γ Κριτήρια 15 και 16 - Ομάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ.  
 

Α
/
Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΑ 
38347

/ 
25.07.

18 

ΠΟΣΟ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ (€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦ
ΩΝΑ 
ΜΕ 

ΟΔΗΓΙ
Α ΚΥΑ 

(€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙ
Α 

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ 
ΠΟΣΟΥ 

ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡ

ΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΥΑ (€) 

1
5 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 
Ι 

Άρθρο 
3, Β1 

7.999.464,00 
8.227.5
24,15 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 

1
6 

ΟΜΑΔΑ 
ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ  

 
   

ΚΑΕ 32 
«ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΕΤΗ» (€) 

Άρθρο 
3, Β2 

5.330.011,00 
   

ΚΑΕ 85 
«Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. 
εντός του 
οικονομικού 
έτους» (€) 

5.237.461,00 
   

(ΚΑΕ 32 μείον 
ΚΑΕ 85) (€) 

92.550,00 
117.63
3,24 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 
 

 
8.092.0
14,00 

8.345.157,39 
 

 
 
 
Δ. Κριτήριο 17-Έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ 

 

Α/
Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΑ 
38347/ 

25.07.18 

ΠΟΣΟ 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΥ (€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛ
ΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟ

ΙΗΣΗ 
ΠΟΣΟΥ 

ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΥΑ 

(€) 
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Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού 

που αξιολόγησε : 

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’αριθμ. 38347/25.07.2018 

ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-

2019», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης 

αξιολόγησης. 

- Είναι Ισοσκελισμένο. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν προκύπτει διαφοροποίηση του σχεδίου του Π/Υ του 

2019 όπως αυτός καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 324/2018 απόφαση της Ο.Ε 

Οπότε  το σύνολο των  εσόδων διαμορφώνεται σε: 36.729.464,76 €  

Το σύνολο των εξόδων διαμορφώνεται σε : 36.729.464,76 € 

Το ποσό του αποθεματικού παραμένει το ίδιο ήτοι: 22.918,24 € 

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά και εισάγετε αυτόν  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

 

Συν: 1)Η γνώμη του παρατηρητηρίου αρ.πρωτ. 31268/28-11-2018 

        2) Ο διαμορφωμένος  πίνακας του προϋπολογισμού 

     
   
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 50/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την 
Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 

Α) 

ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» 
>= [Εκτιμήσεις 
2018] Σύνολο 
Υποχρεώσεων πλην 
δανείων  - 
Υποχρεώσεις σε 
καθεστώς ρύθμισης  
(5ypa4+5ypb4) 

Άρθρο 5 1., 
παρ.Δ 

1.166.298,00 1.166.298,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 

Β)  

Ποσό Υποεκτίμησης 
Υποχρεώσεων πλην 
δανείων 
31.12.2018. 

 659.868,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 

0,00 

 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 

 
 

  
0,00 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 324/2018 
προηγούμενη απόφαση Ο.Ε., το αριθ. πρωτ.  1008/23-11-2018 (αριθ. πρωτ. 
εισερχομένου εγγράφου 31268/28-11-2018) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 
(Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δημοσίευσης του 
προϋπολογισμού», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, των περιπτώσεων δ και ε του 
άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α 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 στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. με αριθ. 7028/3-2-2004 (περί 
καθορισμού του τύπου των προϋπολογισμών των δήμων), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 38347/2018 ΚΥΑ (Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπ/σμού 
των Δήμων οικονομικού έτους 2019), τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του Ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), του άρθρου 64 του Ν> 4270/14 (Α΄ 143), αυτές του 
άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, όπως ισχύει, την αριθ. 1/2018 απόφαση Εκτελεστικής 
Επιτροπής, το αριθ. πρωτ. 28665/5-11-2018 Πρακτικό της Δημ. Επιτροπής 
Διαβούλευσης,  και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 
της, 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

(4 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

    Εγκρίνει την αιτιολογική έκθεση, ως στην εισήγηση της παρούσης εκτίθεται, με 
την οποία ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2019 συμμορφώνεται με τη 
γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και 
διαμορφώνεται, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα εισηγητική έκθεση, και 
την υποβολή αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας την αριθ. πρωτ. 
1008/23-11-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 31268/28-11-2018) γνώμη 
του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 
 
 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019 δεν 

προκύπτει διαφοροποίηση του σχεδίου του Π/Υ του 2019, όπως αυτός καταρτίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 324/2018 απόφαση της Ο.Ε, και αυτός παρουσιάζει τακτικά 

έσοδα (0) 10.576.903,65 €, έκτακτα έσοδα (1) 9.388.203,90 €, έσοδα προηγούμενης 

χρήσης (2) 1.130.580,35 €, έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 

5.330.010,72 €, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει 

χρημάτων (4) 3.679.209,20 € και  εκτιμώμενο Χρηματικό υπόλοιπο Ταμείου στις 

31/12/2018 (5) 6.624.556,94 €  (Πρόβλεψη Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με τις 

οδηγίες έγγραφο ΥΠΕΣ 32369/15-9-2015), οπότε  το σύνολο των  εσόδων 

διαμορφώνεται σε: 36.729.464,76 €, το σύνολο των εξόδων διαμορφώνεται σε : 

36.729.464,76 € και το ποσό του αποθεματικού παραμένει το ίδιο ήτοι: 22.918,24 

€. 

 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Απ. Κόντος και Ελ.Πλάτανος, 
οι οποίοι απείχαν από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν 
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επί του θέματος κατά την προσεχή ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  343/2018 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

 Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Γ.Ανεμογιάννης ανέλυσε το θέμα, 
εστιάζοντας σε επιμέρους στοιχεία του προϋπολογισμού, και απάντησε σε 
ερωτήσεις μελών του Δ.Σ.. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος ως εισάγεται με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 
31748/3-12-2018 έγγραφο του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την 
υπ΄αρ. 343/2018 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής.  
 

 Υπέρ του θέματος στο σύνολό του δήλωσαν ότι τάσσονται δεκαοκτώ (18) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
 

 Κατά του θέματος στο σύνολό του δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Κοπελούσος, Γ.Αράπογλου, Ε.Πλάτανος και  Δ.Ε.Γκούμα 
(σύνολο 4), ενώ κατά  του θέματος, πλην των κωδικών που αφορούν 
ανελαστικές δαπάνες, δαπάνες κοινωνικής πολιτικής,  επιχορηγήσεις σε Νομ. 
Πρόσωπα, μαθητές και σχολεία, συνεχιζόμενα έργα και προγράμματα ΕΣΠΑ, 
ΥΠ.ΕΣ, Περιφέρειας Αττικής κλπ., τους οποίους και μόνο υπερψηφίζουν, 
δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Α.Κόντος, και Κ.Ντάτσης 
(σύνολο 2). 
 

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 343/2018 απόφαση-
εισήγηση της Οικ. Επιτροπής, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 την αριθ. 324/2018 προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.,  
 το αριθ. πρωτ.  1008/23-11-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

31268/28-11-2018) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ,  

 τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού», 
όπως αυτές ισχύουν σήμερα,  

 τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α 
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 στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. με αριθ. 7028/3-2-2004 (περί 
καθορισμού του τύπου των προϋπολογισμών των δήμων), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 38347/2018 ΚΥΑ (Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019),  

 τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), του 
άρθρου 64 του Ν> 4270/14 (Α΄ 143), αυτές του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, 
όπως ισχύει, 
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 Την αριθ. 1/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής με τα αναφερόμενα σε 
αυτήν στοιχεία και διατάξεις. 

 Το αριθ. πρωτ. 28665/5-11-2018 Πρακτικό της Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης 
 Την αριθ. 295/2018 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 

του Δήμου έτους 2019 
 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

[18 ΥΠΕΡ -6 ΚΑΤΑ (4 στο σύνολο και 2 πλην συγκεκριμένων κωδικών)] 
 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019, 

ο οποίος εμφανίζει σύνολο  εσόδων 36.729.464,76 €,  σύνολο εξόδων 

36.729.464,76 € και αποθεματικό κεφάλαιο 22.918,24 €. 

 

 Η παρούσα Απόφαση να υποβληθεί για έλεγχο στον Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να αναρτηθεί τόσο στην «Εφημερίδα 
της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου, όσο και στο Πρόγραμμα 
«Διαύγεια».  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   310/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

           ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ                                  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος – Ευλόγιος 

Ρόκου Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χρηστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Κουρεμένος Λάμπρος 
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Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Αράπογλου Γεώργιος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
 

 

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

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Ε.Ε.-Ο.Ε. 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού 
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 
- Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 
- Δ/νση Κ.Ε.Π. 
- Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 
- Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
- Τμήμα Λογιστηρίου 
- Τμήμα Ταμείου 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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