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Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
Γξαθείν Οηθ. Δπηηξνπήο


Νέα Φηιαδέιθεηα 23/7/2019
Αξηζ. Πξση. : 21895

Σαρ. Γ/λζε: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πιεξ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σει.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 29/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 126/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2018».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 21400/29/19-7-2019 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Κόληνο Απόζηνινο,
Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο Ισάλλεο 5) Παπαινπθά
Δπηπρία θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε.

ΑΠΟΝΣΔ
1) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 2) Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο θαη 3) Πιάηαλνο
Διεπζέξηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 15945/31-5-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σακείνπ
ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
Θέκα: «Πξνέιεγρνο εηήζηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο δηαρείξηζεο
Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2018».
αο ππνβάιινπκε ηα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαρείξηζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο
2018 βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3463/06 & αξζ.72
παξ.1 πεξίπησζε γ΄ηνπ Ν.3852/2010.
1. Πεξηιεπηηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ αλαιύεηαη σο εμήο:
Α. Βεβαησζέληα έζνδα
Σαθηηθά
Έθηαθηα αλεηδίθεπηα
Έθηαθηα εηδηθεπκέλα
ύλνιν βεβαησζέλησλ εζόδσλ

22.387.509.36€
6.955.089,80€
2.781.757,97€
32.124.357,13€

Β. Δηζπξαρζέληα έζνδα
Σαθηηθά
Έθηαθηα αλεηδίθεπηα
Έθηαθηα εηδηθεπκέλα
ύλνιν εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ

19.236.199,04 €
4.442.639,13 €
2.781.757,97 €
26.460.596,14€

Παξαγξαθέληα /Γηαγξαθέληα, Δθπηώζεηο

15.287,71 €
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Τπόινηπα πξνο είζπξαμε έζνδα

5.663.760,99€

Γ. Υξεκαηηθό ππόινηπν
πξνεγνύκελεο ρξήζεο νηθ. Έηνπο 2017
Γ. Έμνδα
Δληαιζέληα
Πιεξσζέληα

7.189.704,74 €
19.779.674,48
19.779.674,48

Δ.Υξεκαηηθό ππόινηπν κεηαθεξόκελν ζηε λέα
ρξήζε 2019
Σαθηηθά
Έθηαθηα αλεηδίθεπηα
'Δθηαθηα εηδηθεπκέλα
ύλνιν

4.068.271,32€
1.249.951.09€
1.362.699,25€
6.680.921,66€

2. Σν πνζό ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο € 6.000,00 (Υξεκ.Έληαικα4/30.01.2018) πνπ
ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 12/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην
όλνκα ηεο δεκνηηθνύ ππαιιήινπ θ. Κξίκπαιε Μαξία επεζηξάθε ζην ηακείν ηνπ
Γήκνπ κε ηνππ’αξηζκ. 1718/24-12-2018 γξακκάηην είζπξαμεο ζύκθσλα κε ηηο
ζύλλνκεο δηαδηθαζίεο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε αλαθεξόκελε ππόινγνο κε
ηελ απνθ. 366/2018 νηθ. επηηξνπήο
3(α). Γηα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθαλ γηα
αγνξά γξακκαηνζήκσλ απνδόζεθαλ θαλνληθά νη ινγαξηαζκνί θαη
απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε ππόινγνο Λεβαληή Δκκαλνιία ζύκθσλα
κε ηα αθόινπζα:


Υξεκ.Έληαικα50/1.03.18, € 10.000 (απνθ.44/18Οηθ. Δπηηξνπήο



Υξεκ.Έληαικα 367/15.11.2018, € 5.000(απνθ.321/2018νηθ..Δπηηξ)



Υξεκ. Έληαικα 1080Α/8.10.2018
Δπηηξνπήο



Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα

€ 1.500,00 (απνθ. 252/2018νηθ.

αγνξά γξακκαηνζήκσλ απνδόζεθαλ θαλνληθά νη ινγαξηαζκνί θαη
απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε ππόινγνο νύια Διέλε ζύκθσλα
κε ηα αθόινπζα:


Υξεκ.Έληαικα403/14.12.18, € 7.000 (απνθ.356/18 Οηθ. Δπηηξνπήο

3(β). Γηα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθαλ γηα
Πξνλνηαθά επηδόκαηα απνδόζεθαλ θαλνληθά νη ινγαξηαζκνί θαη απαιιάρζεθε θάζε
επζύλεο ν ππόινγνο Πεηξάθεο Γεώξγηνο ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα:


Υξεκ.Έληαικα 2/09.01.2018,€ 416.227,34(απνθ.Γεκ 1/18)
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Υξεκ. Έληαικα 61/05.03.2018 € 387.265,75(απνθ.46/18Οηθ.
Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 135/07.05.2018 €
409.151,17(απνθ.106/18Οηθ.Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 218/06.07.2018 €
398.251,75(απνθ.179/18Οηθ.Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 268/07.09.2018 €
416.374,46(απνθ.234/18Οηθ.Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 352/12.11.2018 €
402.205,89(απνθ.320/18Οηθ.Δπηηξνπήο)

3(γ). Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ δηέιεπζε
απνξξηκκαηνθόξνπ ΚΗΗ 4446 από Αηηηθή νδό απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγ/ζκνο θαη
απαιιάρζεθε από θάζε επζύλε ν ππάιιεινο Φαιίδαο Κσλζηαληίλνο


Υξεκ. Έληαικα 107Α/05.02.2018 € 3.000,00(απνθ.28/18Οηθ.Δπηηξνπήο)

3(δ). Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ κεηαθίλεζε
ππαιιήισλ νκάδαο έξγνπ ηνπ Γήκνπ γηα ην έξγν BENEFITASYOUSAVE (BAS)
απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγ/ζκνο θαη απαιιάρζεθε από θάζε επζύλε ν ππάιιεινο
Νηηνύδεο ππξίδσλ.


Υξεκ. Έληαικα 610Α/04.06.2018 € 1.030,00(απνθ.142/18Οηθ.Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 304/09.10.2018 € 1.135,00(απνθ.254/18 Οηθ. Δπηηξνπήο)

3(ε). Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ κεηαθίλεζε
ππαιιήινπ ζην εμσηεξηθό απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγ/ζκνο θαη απαιιάρζεθε από
θάζε επζύλε ε ππάιιεινο Σζαπαηζάξε Δπαγγειία.
•
Δπηηξνπήο)

Υξεκ. Έληαικα 1127Α/26.09.2018 € 2.500,00(απνθ.251/18 Οηθ.

3(ζη) Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
αδεηώλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγαξηαζκόο θαη
απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ν ππόινγνο Κακαξόπνπινο Γεώξγηνο


Υξεκ. Έληαικα 1190Α/09.10.2018 €675,00 (απνθ. 263/2018 νηθ. επηηξνπήο)

3(δ) Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ πιεξσκή
δαπάλεο ζηελ ΓΔΓΓΗΔ γηα ηελ ρνξήγεζε λέαο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγαξηαζκόο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε ππόινγνο
Δπηαεκέξνπ Μαξίλα.


Υξεκ. Έληαικα 289/01.10.2018 € 10.125,13 (απνθ. 253/2018 νηθ. επηηξνπήο)

3(ε) Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ ρνξήγεζε από
ηελ ΓΔΓΓΗΔ λέαο ζύλδεζεο ζην δίθηπν απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγαξηαζκόο θαη
απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ν ππόινγνο Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζην.
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• Υξεκ. Έληαικα 1307Α / 09.11.2018 € 1.026,73 (απνθ. 305/2018 νηθ.
επηηξνπήο)
3(ζ) Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ κεηαθίλεζε θαη
ζπκκεηνρή ηεο Γελ. Γξακκαηέαο ζε ζπλέδξην ζην Καξπελήζη Δπξπηαλίαο απνδόζεθε
θαλνληθά ν ινγαξηαζκόο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε ππόινγνο Γαιαδνύια
Μαξία.
• Υξεκ. Έληαικα 329 / 24.10.2018 € 500,00 (απνθ. 274/2018 νηθ. επηηξνπήο)
4. Παξαζηαηηθά δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία:


Πιεξσζέληα ρξεκαηηθά εληάικαηα, ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε
θαηάζηαζε.



Αθπξσζέληα ρξεκαηηθά εληάικαηα, ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε
θαηάζηαζε.



Γξακκάηηα Δίζπξαμεο, ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε θαηάζηαζε.



Σακηαθόο Απνινγηζηηθόο Πίλαθαο Δζόδσλ – Δμόδσλ, Αλαθεθαιαίσζε.



Αλάιπζε ηακηαθώλ θαηεγνξηώλ.

εκεηώλεηαη όηη: Α) ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην πνζό ησλ
7.450,00 € ην νπνίν εθιάπε από ην Γεκνηηθό Κνηκεηήξην ζηηο 03/11/2011
εκθαλίδνληαο θαη ην αληίζηνηρν έιιεηκκα ζηελ ηακηαθή δηαρείξηζε. Σν αλσηέξσ
έιιεηκκα ζα ηαθηνπνηεζεί θαηόπηλ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (Δ
Ι ηκ. 862/2007).
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 163 ηνπ Ν.3463/06 θαη ην
άξζξν 72 παξαγξ.1 ηεο πεξίπησζεο γ΄ηνπ Ν.3852/10, παξαθαινύκε όπσο
πξνειέγμεηε ηα αλαθεξόκελα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ώζηε απηά ζηε ζπλέρεηα λα
δηαβηβαζηνύλ ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλνο γηα
ηελ ζρεηηθή έγθξηζε.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 29/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κειέηεζε ηα
απνινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο θαη είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163
παξ. 1,2,3 θαη 4 ηνπ Ν. 3463/06 θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1γ ηνπ Ν. 3852/10
θαη ηνπ Π.Γ. 315/1999
Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(5 ΤΠΔΡ-1 ΑΠΟΥΗ)
Πξνειέγρνληαο ηνλ απνινγηζκό εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Ν.ΦηιαδέιθεηαοΝ.Υαιθεδόλαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 πνπ παξνπζηάδεη :
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1. Πεξηιεπηηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ αλαιύεηαη σο εμήο:
Α. Βεβαησζέληα έζνδα
Σαθηηθά
Έθηαθηα αλεηδίθεπηα
Έθηαθηα εηδηθεπκέλα
ύλνιν βεβαησζέλησλ εζόδσλ

22.387.509.36€
6.955.089,80€
2.781.757,97€
32.124.357,13€

Β. Δηζπξαρζέληα έζνδα
Σαθηηθά
Έθηαθηα αλεηδίθεπηα
Έθηαθηα εηδηθεπκέλα
ύλνιν εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ

19.236.199,04 €
4.442.639,13 €
2.781.757,97 €
26.460.596,14€

Παξαγξαθέληα /Γηαγξαθέληα, Δθπηώζεηο
Τπόινηπα πξνο είζπξαμε έζνδα

15.287,71 €
5.663.760,99€

Γ. Υξεκαηηθό ππόινηπν
πξνεγνύκελεο ρξήζεο νηθ. Έηνπο 2017
Γ. Έμνδα
Δληαιζέληα
Πιεξσζέληα

19.779.674,48
19.779.674,48

Δ.Υξεκαηηθό ππόινηπν κεηαθεξόκελν ζηε λέα
ρξήζε 2019
Σαθηηθά
Έθηαθηα αλεηδίθεπηα
'Δθηαθηα εηδηθεπκέλα
ύλνιν

4.068.271,32€
1.249.951.09€
1.362.699,25€
6.680.921,66€

7.189.704,74 €

2. Σν πνζό ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο € 6.000,00 (Υξεκ.Έληαικα4/30.01.2018) πνπ
ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 12/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην
όλνκα ηεο δεκνηηθνύ ππαιιήινπ θ. Κξίκπαιε Μαξία επεζηξάθε ζην ηακείν ηνπ
Γήκνπ κε ηνππ’αξηζκ. 1718/24-12-2018 γξακκάηην είζπξαμεο ζύκθσλα κε ηηο
ζύλλνκεο δηαδηθαζίεο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε αλαθεξόκελε ππόινγνο κε
ηελ απνθ. 366/2018 νηθ. επηηξνπήο
3(α). Γηα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθαλ γηα
6
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αγνξά γξακκαηνζήκσλ απνδόζεθαλ θαλνληθά νη ινγαξηαζκνί θαη
απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε ππόινγνο Λεβαληή Δκκαλνιία ζύκθσλα
κε ηα αθόινπζα:


Υξεκ.Έληαικα50/1.03.18, € 10.000 (απνθ.44/18Οηθ. Δπηηξνπήο



Υξεκ.Έληαικα 367/15.11.2018, € 5.000(απνθ.321/2018νηθ..Δπηηξ)



Υξεκ. Έληαικα 1080Α/8.10.2018
Δπηηξνπήο



Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα

€ 1.500,00 (απνθ. 252/2018νηθ.

αγνξά γξακκαηνζήκσλ απνδόζεθαλ θαλνληθά νη ινγαξηαζκνί θαη
απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε ππόινγνο νύια Διέλε ζύκθσλα
κε ηα αθόινπζα:


Υξεκ.Έληαικα403/14.12.18, € 7.000 (απνθ.356/18 Οηθ. Δπηηξνπήο

3(β). Γηα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθαλ γηα
Πξνλνηαθά επηδόκαηα απνδόζεθαλ θαλνληθά νη ινγαξηαζκνί θαη απαιιάρζεθε θάζε
επζύλεο ν ππόινγνο Πεηξάθεο Γεώξγηνο ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα:


Υξεκ.Έληαικα 2/09.01.2018,€ 416.227,34(απνθ.Γεκ 1/18)



Υξεκ. Έληαικα 61/05.03.2018 € 387.265,75(απνθ.46/18Οηθ.
Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 135/07.05.2018 €
409.151,17(απνθ.106/18Οηθ.Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 218/06.07.2018 €
398.251,75(απνθ.179/18Οηθ.Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 268/07.09.2018 €
416.374,46(απνθ.234/18Οηθ.Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 352/12.11.2018 €
402.205,89(απνθ.320/18Οηθ.Δπηηξνπήο)

3(γ). Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ δηέιεπζε
απνξξηκκαηνθόξνπ ΚΗΗ 4446 από Αηηηθή νδό απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγ/ζκνο θαη
απαιιάρζεθε από θάζε επζύλε ν ππάιιεινο Φαιίδαο Κσλζηαληίλνο


Υξεκ. Έληαικα 107Α/05.02.2018 € 3.000,00(απνθ.28/18Οηθ.Δπηηξνπήο)

3(δ). Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ κεηαθίλεζε
ππαιιήισλ νκάδαο έξγνπ ηνπ Γήκνπ γηα ην έξγν BENEFITASYOUSAVE (BAS)
απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγ/ζκνο θαη απαιιάρζεθε από θάζε επζύλε ν ππάιιεινο
Νηηνύδεο ππξίδσλ.


Υξεκ. Έληαικα 610Α/04.06.2018 € 1.030,00(απνθ.142/18Οηθ.Δπηηξνπήο)



Υξεκ. Έληαικα 304/09.10.2018 € 1.135,00(απνθ.254/18 Οηθ. Δπηηξνπήο)
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3(ε). Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ κεηαθίλεζε
ππαιιήινπ ζην εμσηεξηθό απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγ/ζκνο θαη απαιιάρζεθε από
θάζε επζύλε ε ππάιιεινο Σζαπαηζάξε Δπαγγειία.
•
Δπηηξνπήο)

Υξεκ. Έληαικα 1127Α/26.09.2018 € 2.500,00(απνθ.251/18 Οηθ.

3(ζη) Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
αδεηώλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγαξηαζκόο θαη
απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ν ππόινγνο Κακαξόπνπινο Γεώξγηνο


Υξεκ. Έληαικα 1190Α/09.10.2018 €675,00 (απνθ. 263/2018 νηθ. επηηξνπήο)

3(δ) Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ πιεξσκή
δαπάλεο ζηελ ΓΔΓΓΗΔ γηα ηελ ρνξήγεζε λέαο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγαξηαζκόο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε ππόινγνο
Δπηαεκέξνπ Μαξίλα.


Υξεκ. Έληαικα 289/01.10.2018 € 10.125,13 (απνθ. 253/2018 νηθ. επηηξνπήο)

3(ε) Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ ρνξήγεζε από
ηελ ΓΔΓΓΗΔ λέαο ζύλδεζεο ζην δίθηπν απνδόζεθε θαλνληθά ν ινγαξηαζκόο θαη
απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ν ππόινγνο Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζην.
• Υξεκ. Έληαικα 1307Α / 09.11.2018 € 1.026,73 (απνθ. 305/2018 νηθ.
επηηξνπήο)
3(ζ) Γηα ην ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε γηα ηελ κεηαθίλεζε θαη
ζπκκεηνρή ηεο Γελ. Γξακκαηέαο ζε ζπλέδξην ζην Καξπελήζη Δπξπηαλίαο απνδόζεθε
θαλνληθά ν ινγαξηαζκόο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ε ππόινγνο Γαιαδνύια
Μαξία.
• Υξεκ. Έληαικα 329 / 24.10.2018 € 500,00 (απνθ. 274/2018 νηθ. επηηξνπήο)
4. Παξαζηαηηθά δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία:


Πιεξσζέληα ρξεκαηηθά εληάικαηα, ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε
θαηάζηαζε.



Αθπξσζέληα ρξεκαηηθά εληάικαηα, ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε
θαηάζηαζε.



Γξακκάηηα Δίζπξαμεο, ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε θαηάζηαζε.



Σακηαθόο Απνινγηζηηθόο Πίλαθαο Δζόδσλ – Δμόδσλ, Αλαθεθαιαίσζε.



Αλάιπζε ηακηαθώλ θαηεγνξηώλ.

δηαπηζηώλεη ηελ νξζόηεηα απηώλ θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εμεηάζεη
ιεπηνκεξώο ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία, λα δηαηππώζεη ηελ θξίζε ηνπ επ΄ απηώλ θαη λα
εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο-Ν.Υαιθεδόλαο νηθ. έηνπο 2018.


εκεηώλεηαη όηη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην πνζό ησλ
7.450,00 €, ην νπνίν εθιάπε από ην Γεκνηηθό Κνηκεηήξην ζηηο 03/11/2011,
εκθαλίδνληαο θαη ην αληίζηνηρν έιιεηκκα ζηελ ηακηαθή δηαρείξηζε. Σν
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αλσηέξσ έιιεηκκα ζα ηαθηνπνηεζεί θαηόπηλ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ηνπ
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (Δ Ι ηκ. 862/2007).



Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηάρζεθε ν θ. Απ.Κόληνο, νη νπνίνο απείρε από
ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 126/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Σακείνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
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